EDITAL Nº 002/2015, DE 21 DE AGOSTO DE 2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Guapimirim /RJ, órgão
vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pela Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, a Resolução nº 152/2012 e a Resolução nº
170/2014, ambas expedidas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, e a Lei
Municipal nº. 854/2015, Deliberação 035/CMDCA/2015 (Edital de Regulamentação do Processo de Escolha
Unificado dos Membros dos Conselhos Tutelares do Município de Guapimirim/RJ) e suas alterações, torna pública a
realização das Provas Objetiva e de Redação do Processo Seletivo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do
Município de Guapimirim, de acordo com o Edital a seguir:
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A Prova de Aferição será regida por este Edital e organizado pelo INSTITUTO DE AVALIAÇÃO NACIONAL - IAN,
doravante denominado IAN.
1.2. O acompanhamento da divulgação das informações referentes a esse Processo Seletivo é de inteira
responsabilidade do candidato.
1.3. Não haverá, sob qualquer hipótese, segunda chamada, nem será permitida a realização de qualquer prova fora
do local e horário previamente estabelecidos neste Edital, ficando o candidato ausente, por qualquer motivo,
eliminado do processo.
1.4. Apenas os candidatos que tiveram sua inscrição homologada poderão participar das provas objetiva e de
redação.
2. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E DE REDAÇÃO
2.1. A aplicação da Prova Objetiva está prevista para o dia 30 de agosto de 2015, e será realizada na Escola
Municipal Neli Albuquerque Vivas, localizada na Rua Marcionílio Ignácio, 229, Parada Modelo, Guapimirim – RJ,
com abertura dos portões às 8 horas e fechamento impreterivelmente às 9 horas e término das provas às 13
horas.
2.1.2. A duração das Provas será de 04 (quatro) horas, incluído o tempo para leitura das instruções e
preenchimento da folha de respostas, referentes à Prova Objetiva e de Redação, sendo de responsabilidade do
candidato a observância dos horários estabelecidos.
2.2. 2.2. As informações sobre o local, a sala e o horário de realização das provas estão descritas no ANEXO II deste
Edital.
2.3. Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados, domingos ou feriados.
2.4. Não haverá segunda chamada para a prova, ficando o candidato ausente, por qualquer motivo, eliminado da
Prova de Aferição.
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2.5. O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença, de acordo com aquela constante do seu
documento de identidade, vedada a aposição de rubrica.
2.6. Depois de identificado e acomodado na sala de prova, o candidato não poderá consultar ou manusear
qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguarda o horário de início da prova.
2.7. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
2.8. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Anexo II, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do fechamento dos portões, munido de:
a) original de um dos documentos de identidade a seguir: carteira de identidade expedida por Secretaria de
Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, Cédula de
Identidade para Estrangeiros, Cédula de Identidade fornecida por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força
de Lei Federal, valem como documento de identidade, como, por exemplo, OAB, CRM, CREA, CRC etc.,
Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com
fotografia na forma da Lei Federal nº. 9.503/1997);
b) protocolo de inscrição;
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha.
2.9. Somente será admitido na sala de prova o candidato que apresentar um dos documentos discriminados no
subitem a) em perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, a identificação do candidato. Documentos
violados e rasurados não serão aceitos.
2.10. Identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação gere dúvidas
quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do documento.
2.11. Telefone celular, rádio comunicador, relógio (qualquer tipo) e aparelhos eletrônicos dos candidatos,
enquanto na sala de prova, deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada, e sendo acondicionados
em sacos plásticos fornecidos pelo IAN, e acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala.
2.11.1. O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado portando qualquer um dos objetos
especificados no item 2.11, incluindo os aparelhos eletrônicos citados, mesmo que desligados, será
automaticamente ELIMINADO do concurso.
2.12. O IAN recomenda que o candidato leve apenas o documento original de identidade, lápis, borracha e caneta
azul ou preta para a realização da prova, e NÃO leve nenhum dos objetos citados nos itens anteriores.
2.13. O CMDCA e o IAN não se responsabilizarão por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos
eletrônicos ocorridos no local de realização de prova, nem por danos neles causados.
2.14. O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a realização das provas deverá solicitála, por escrito de acordo com o modelo especificado no Anexo III enviando o mesmo por e-mail para o endereço
eletrônico contato@ian.org.br, indicando os recursos especiais materiais e humanos necessários, o qual será
atendido dentro dos critérios de viabilidade e razoabilidade.
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2.15. A candidata inscrita em fase de amamentação que sentir necessidade de amamentar durante o período de
realização da prova, deverá levar um acompanhante, que ficará com a criança em sala reservada, determinada pela
Organizadora. Durante o processo de amamentação a candidata será acompanhada por uma fiscal, devendo o
acompanhante retirar-se da sala. Pela concessão à amamentação, não será concedido qualquer tempo adicional à
candidata lactante.
2.16. No ato da realização das provas serão fornecidos aos candidatos os Cadernos de Questões e a Folha de
Respostas personalizadas com os dados do candidato, para aposição da assinatura no campo próprio e transcrição
das respostas.
2.16.1. O candidato deverá identificar-se no Caderno de Questões da prova com o seu número de inscrição e nome.
2.17. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na Folha de Respostas, em especial seu nome,
o número de inscrição, número do documento de identidade e data de nascimento, qualquer erro deverá ser
comunicado ao Fiscal de Sala.
2.18. Nas provas, o candidato deverá assinalar as respostas das questões na Folha de Respostas personalizada com
caneta de tinta azul ou preta, que será o único documento válido para a correção de sua prova.
2.19. NÃO serão computadas questões não respondidas, questões que contenham mais de uma resposta (mesmo
que uma delas esteja correta), e emendas ou rasuras, ainda que legíveis.
2.20. O candidato não deverá fazer nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois
qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o seu desempenho.
2.21. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
2.22. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder
em conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e na capa do Caderno de Questões.
2.23. O IAN poderá, a seu critério, objetivando garantir a lisura e a idoneidade da Prova de Aferição, no dia de
realização das provas, coletar impressões digitais dos candidatos bem como utilizar detectores de metais.
2.24. Somente será permitido ao candidato sair da sala de provas após transcorrido o tempo de 1 (uma) hora,
mediante a entrega obrigatória da sua folha de respostas e do seu caderno de questões ao fiscal de sala.
2.24.1. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo
estabelecido no item 2.24, terá o fato consignado em ata e será automaticamente ELIMINADO do processo.
2.25. Os 3 (três) últimos candidatos DEVERÃO deixar a sala de provas juntos.
2.26. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que permaneça na sala após transcorrido o
tempo de 1 (uma) hora do início das provas.
2.27. Será ELIMINADO do Processo Seletivo o candidato que:
a) apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados;
b) não apresentar o documento de identidade exigido no item 2.8, alínea “a” deste Edital;
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c) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes do tempo mínimo de permanência
estabelecido no Item 2.24 deste Edital;
e) for surpreendido, durante a prova, em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito,
ou por qualquer outro meio de comunicação, ou utilizando-se de livros, notas, impressos ou calculadoras;
f) for surpreendido, durante a prova, usando boné, gorro, chapéu, óculos de sol, fazendo uso de telefone celular,
gravador, receptor, pager, bip, gravador, notebook e equipamentos similares;
g) lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) não devolver o Caderno de Questões e a Folha de Respostas;
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer um dos
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;
j) fizer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos;
l) ausentar-se da sala de provas, portando a Folha de Respostas e/ou Cadernos de Questões;
m) não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões de provas e na Folha de Respostas;
n) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros;
o) não permitir a coleta de sua assinatura para identificação;
p) não se submeter ao sistema de identificação por digital e ou detecção de metal, se necessário;
q) descumprir as normas e os regulamentos do CMDCA e do IAN durante a realização das provas.
2.28. Não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização das
provas, podendo ocasionar, inclusive, a não participação do candidato no certame, exceto o previsto no item 2.15
deste Edital.
2.29. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, ou por investigação policial, ter o
candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado da Prova
de Aferição.
2.30. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de
afastamento do candidato da sala de provas.
2.31. O Gabarito da Prova Objetiva está previsto para ser divulgado no dia 30 de agosto de 2015, no local da
realização da prova e no endereço eletrônico do IAN (www.ian.org.br), após o horário regulamentar da prova e no
dia 31 de agosto de 2015, na sede do CMDCA, a partir das 10 horas.
2.32. A divulgação nominal preliminar dos aprovados acontecerá no dia 01 de setembro de 2015, na sede do
CMDCA e no site do IAN (www.ian.org.br), a partir das 13 horas.
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2.33. O Caderno de Questões será divulgado no endereço eletrônico do IAN (www.ian.org.br) na mesma data da
divulgação dos gabaritos, e apenas durante o prazo recursal.
2.34. O espelho da Folha de Respostas do candidato será divulgado no endereço eletrônico do IAN
(www.ian.org.br) no dia 01 de setembro de 2015, não sendo permitido ao candidato realizar anotações de
informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos, durante a realização da prova.
3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS
3.1. As Provas terão caráter ELIMINATÓRIO sendo, constituídas conforme os quadros a seguir:
Cargo

Tipo Prova

Conselheiro
Tutelar

Objetiva
Redação

Disciplinas
Estatuto da Criança e do
Adolescente
------------

Nº
Questões

Valor por
Questão

40

02

01

20

Pontuação
Mínima

Especificação da
Prova

60

Eliminatória

3.2. Da Prova Objetiva de Múltipla Escolha:
3.2.1. Os conteúdos programáticos referentes à Prova Objetiva de Múltipla Escolha são os constantes do Anexo I
deste Edital.
3.2.2. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será composta de 40 (quarenta) questões, distribuídas pelos itens de
conhecimentos, sendo que cada questão conterá 4 (quatro) alternativas, com letras de A, B, C e D, com uma única
resposta correta, pontuadas conforme os quadros constantes do item 3.1.
3.2.3. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha de todos os candidatos será corrigida por meio de leitura ótica.
3.2.4. Estará ELIMINADO o candidato que não perfizer o mínimo de pontos indicado no quadro do item 3.1 deste
edital, isto é, 60 (sessenta) pontos no somatório das provas objetiva e de redação.
3.3. Da Prova Redação:
3.3.1. A Prova Redação será aplicada concomitantemente com a Prova Objetiva.
3.3.2. A Prova de Redação constará de uma dissertação sobre tema ligado ao Estatuto da Criança e do Adolescente
tema este descrito no caderno de provas.
3.3.3. O candidato deverá redigir no mínimo de 20 e no máximo 30 linhas, e serão observados os seguintes
critérios de correção:
a) Adequação ao tema.
b) Argumentação / Elementos de Coesão / Coerência.
c) Gramática e estética.
3.3.4. A administração do concurso fornecerá folha de rascunho no próprio caderno de provas para Prova de
Redação. A folha de rascunho do caderno de provas será de preenchimento facultativo, e não será válida, em
hipótese alguma, para avaliação da Prova de Redação do candidato.
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3.3.5. Será atribuída nota zero à Prova de Redação quando:
a) em branco;
b) cujo o texto seja, no todo ou em parte, cópia, transcrição ou plágio de outro autor;

4. DO PROCESSO DE APROVAÇÃO
4.1. Será considerado aprovado na Prova de Aferição o candidato que obtiver a pontuação mínima exigida, em
conformidade com o Art. 18 da Deliberação CMDCA Nº 035/2015, será aprovado o candidato que obtiver 60
pontos.
4.2. O resultado final da Prova de Aferição será pela soma dos pontos obtidos nas Provas Objetiva e de Redação.
4.3. O resultado final da Prova de Aferição será publicado no site do Instituto de Avaliação Nacional, onde
constarão as notas finais dos candidatos aprovados em ordem alfabética e afixado no CMDCA, em pontos de
circulação pública e/ou publicado em Diário ou Periódico de circulação local.

4.4. O candidato não aprovado será excluído do Processo de Escolha e não constará da lista de classificação Final.
5. DOS RECURSOS
5.1. Só será admitido recurso quanto ao gabarito e questão da prova objetiva de múltipla escolha.
5.2. Caso haja pedido de recurso, o candidato deverá elaborar o mesmo por escrito conforme Modelo (Anexo IV) e
entregar nos dias 02 e 03 de setembro de 2015, na sede do CMDCA, no horário das 09:00 às 11:30 horas e de
13:00 às 16:00 horas (horário de Brasília) ou utilizar o endereço eletrônico do IAN (www.ian.org.br) no horário das
9 horas do primeiro dia às 16 horas do último dia (horário de Brasília), ininterruptamente, e seguir as instruções a
serem informadas na ocasião.
5.3. O candidato poderá acessar o endereço eletrônico do IAN (www.ian.org.br) e preencher o formulário próprio
disponibilizado para recurso e deverá clicar no botão imprimir/enviar, gravando assim o recurso em nosso banco de
dados ou entregá-lo pessoalmente, conforme consta no item 5.2.
5.4. O resultado dos recursos, bem como a divulgação da listagem final de aprovação, estarão à disposição dos
candidatos na sede do CMDCA, no dia 04 de setembro de 2015, no horário das 09:00 às 11:30 horas e de 13:00 às
16:00 horas e no site do IAN (www.ian.org.br).
5.5. O ponto correspondente à anulação de questão da Prova Objetiva, em razão do julgamento de recurso será
atribuído a todos os candidatos.
5.6. Quando resultar alteração do gabarito, a resposta correta será corrigida de acordo com o gabarito oficial
definitivo.
5.7. Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não serão apreciados.
5.8. NÃO serão apreciados os Recursos que forem apresentados:
a) em desacordo com as especificações contidas neste capítulo;
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b) fora do prazo estabelecido;
c) sem fundamentação lógica e consistente;
d) com argumentação idêntica a outros recursos;
e) contra terceiros;
f) em coletivo;
g) cujo teor desrespeite a banca examinadora.
5.9. Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso, recurso do recurso ou recurso de gabarito final definitivo.
5.10. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela
qual não caberão recursos adicionais.
5.11. O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.
6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. Todas as publicações oficiais referentes à Prova de Aferição de que trata este Edital serão providenciadas pela
Prefeitura Municipal de Guapimirim e disponibilizadas no endereço eletrônico do IAN (www.ian.org.br) e na sede
CMDCA.
6.2. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não
consumada a providência ou o evento que lhes disser respeito, circunstância que será comunicada em ato
complementar ao Edital ou aviso a ser publicado no Diário Oficial do Município e no site do IAN (www.ian.org.br). e
na sede do CMDCA.
6.3. Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo
justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de documentos após as datas estabelecidas.
6.4. A Prefeitura Municipal de Guapimirim e o IAN não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e
outros materiais impressos ou digitais referentes às matérias deste concurso, ou por quaisquer informações que
estejam em desacordo com o disposto neste Edital.
6.5. Os candidatos a Conselheiros Tutelares aprovados deverão participar de palestra sobre a Política de
Atendimento a Criança e ao Adolescente, sob responsabilidade da Prefeitura, seguida de reunião destinada a dar
conhecimento formal das regras da campanha e firmarão compromisso de respeitá-las sob pena de imposição das
sanções previstas na legislação local, dia 06 de setembro de 2015, às 13 horas, no Centro Cultural Municipal, na
Rua Itacoatiara s/nº, Centro, Guapimirim/RJ.
6.5. Qualquer informação relativa à Prova de Aferição poderá ser obtida na central de atendimento do IAN,
telefone: (21) 3040-2361, de segunda a sexta-feira (exceto em feriados), das 9 às 12 horas e de 13 às 17 horas
(horário de Brasília).
6.6. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos pelo CMDCA
e pelo IAN, no que a cada um couber.
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6.7. As outras fases do Processo de Escolha, com exceção do curso de capacitação a cargo do Instituto de Avaliação
Nacional - IAN, são de inteira responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes –
CMDCA de Guapimirim/RJ.
6.8. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Guapimirim, 21 de agosto de 2015.
Maria das Graças P. S. Correia
PRESIDENTE DO CMDCA - GUAPIMIRIM
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ANEXO I - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
● Livro I – Parte Geral
Título I – Das Disposições Preliminares
Título II – Dos Direitos Fundamentais
- Capítulo I – Do Direito à Vida e à Saúde.
- Capítulo II – Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade.
- Capítulo III – Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária: Seção I - Disposições Gerais; Seção II - Da Família
Natural; Seção III - Da Família Substituta; Subseção I - Disposições Gerais; Subseção II - Da guarda; Subseção III - Da
tutela; Subseção IV - Da adoção.
- Capítulo IV – Do Direito à Educação, à Cultura , ao Esporte e ao Lazer.
- Capítulo V – Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho.
Título III – Da Prevenção
- Capítulo I – Disposições Gerais.
- Capítulo II – Da Prevenção Especial: Seção I – Da Informação, Cultura, Lazer, Esporte, Diversões e Espetáculos;
Seção II – Dos Produtos e Serviços; Seção III – Da Autorização para Viajar.
● Livro II – Parte Especial
Título I – Da Política de Atendimento
- Capítulo I – Disposições Gerais.
- Capítulo II - Das Entidades de Atendimento: Seção I - Disposições Gerais; Seção II – Da Fiscalização das Entidades.
Título II – Das medidas de Proteção
- Capítulo I – Disposições Gerais.
- Capítulo II – Das Medidas Específicas de Proteção.
Título III – Da Prática de Ato Infracional
- Capítulo I – Disposições Gerais.
- Capítulo II – Dos Direitos Individuais.
- Capítulo III – Das Garantias Processuais.
- Capítulo IV – Das Medidas Sócio-Educativas: Seção I - Disposições Gerais; Seção II – Da Advertência; Seção III - Da
Obrigação de Reparar o Dano; Seção IV - Da Prestação de Serviços à Comunidade; Seção V - Da Liberdade Assistida;
Seção VI - Do Regime de Semiliberdade; Seção VIII - Da Internação; Capítulo V – Da Remissão.
Título IV – Das Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsável
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Título V – Conselho Tutelar
- Capítulo I – Disposições Gerais.
- Capítulo II – Das Atribuições do Conselho.
- Capítulo III – Da Competência.
- Capítulo IV – Da Escolha dos Conselheiros.
- Capítulo V – Dos Impedimentos.
Título VI – Do Acesso à Justiça
- Capítulo I – Disposições Gerais.
- Capítulo II – Da Justiça da Infância e da Juventude: Seção I - Disposições Gerais; Seção II – Do Juiz; Seção III – Dos
serviços Auxiliares.
- Capítulo III – Dos Procedimentos: Seção I - Disposições Gerais; Seção II – Da Pedra e da suspensão do Pátrio Poder;
Seção III – Da Destruição da Tutela; Seção IV – Da Colocação em Família Substituta; Seção V - Da Apuração de Ato
Infracional Atribuído a Adolescente; Seção VI - Da Apuração de Irregularidade em Entidade de Atendimento; Seção
Vll - Da Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à Criança e ao Adolescente.
- Capítulo IV – Dos Recursos.
- Capítulo V – Do Ministério Público.
- Capítulo VI – Do Advogado.
- Capítulo VII – Da Proteção Judicial dos Interesses Individuais, Difusos e Coletivos.
Título VII – Dos Crimes e das Infrações Administrativas.
- Capítulo I – Dos Crimes: Seção I - Disposições Gerais; Seção II - Dos Crimes em Espécie.
- Capítulo II – Das Infrações Administrativas.
2. Redação
Constará de uma dissertação sobre tema ligado ao Estatuto da Criança e do Adolescente, tema este descrito no
caderno de provas. O candidato deverá redigir no mínimo de 20 e no máximo 30 linhas, e serão observados os
seguintes critérios de correção:
a) Adequação ao tema.
b) Argumentação / Elementos de Coesão / Coerência.
c) Gramática e estética.
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ANEXO II – LOCAL, DATA E HORÁRIO DAS PROVAS OBJETIVAS E DE REDAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL NELI ALBUQUERQUE VIVAS
RUA MARCIONÍLIO IGNÁCIO, 229 – PARADA MODELO – GUAPIMIRIM - RJ

DATA: 30/08/2015
HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES: 08:00
HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES: 09:00
HORÁRIO DE TÉRMINO DAS PROVAS: 13:00

INSCRIÇÃO

20
21
23
05
13
12
08
18
02
03
14
22
06
01
04
11
16
10
09
19
07
25
15

NOME

SALA

ADRIANA GONÇALVES DA SILVA
ALEX ALVES TAVARES
AMANDA DIAS DA ROSA CAMPOS
ANA MARIA RIBEIRO DO N. SOUZA
ANTÔNIO CARLOS AMARAL DE SOUSA
CATIA R L DA C M DO NASCIMENTO
DANIEL PERES VIEIRA
DANIELE G. PROCÓPIO
EDSON PAIXÃO DOS ANJOS
FABIANA MENEZES GONÇALVES
FABIANE R.DOS S. VIEIRA
FABIO DE SOUZA TAVARES
FATIMA ROGERIA R. DE M. MENDES
JOSE FERREIRA BATISTA
MADALENA DOS SANTOS SILVA
MARCIA RODRIGUES NEVES
PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS
RAFAEL ADAO DE OLIVEIRA
ROBERTO JOSE DE SOUZA
ROGÉRIO ARAUJO DA SILVA
ROSANE MARIA T. DE A. VICENTE
ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA
TELMA MARIA DE SOUZA CAMPOS

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
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ANEXO III - REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL OU DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (PCD)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM - RJ
Edital nº 01/2015
REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL OU CONDIÇÃO ESPECIAL
INSCRIÇÃO:________________________________
NOME: _______________________________________________________________________________
RG:_________________________________________
CPF:________________________________________
Prova Ampliada ( )
Prova em Braile ( )
Prova com Ledor ( )
Prova com Interprete de Libras ( )
Tempo adicional para realização das Provas ( )
Outros: ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Em _____/____/_____

_____________________________________________________
Assinatura do Candidato

Obs.: Este documento deverá ser enviado por e-mail para contato@ian.org.br, para análise.
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ANEXO IV – MODELO RECURSO

CONSELHO TUTELAR – GUAPIMIRIM/RJ
PROCESSO SELETIVO- EDITAL Nº 02/2015
ANEXO IV
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
CONTRA O GABARITO E QUESTÃO DA PROVA
NOME DO CANDIDATO:
NO DE INSCRIÇÃO:
Nº DA QUESTÃO:

DATA:

FUNDAMENTAÇÃO:

____________________________________________________________________________

Assinatura do candidato
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