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EDITAL Nº 4 - DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS  

CONCURSO PÚBLICO 001/2018 

 

A Prefeitura Municipal de Matão, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, torna público a data, horários e local para realização das provas objetivas e CONVOCA os 
candidatos inscritos, de acordo com as seguintes orientações: 

 

1. DA CONVOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DAS PROVAS 

 

1.1 A aplicação das Provas Objetivas será realizada no dia 22 de julho de 2018 (domingo), no Município 
de Matão/SP, a partir das 9h00min. 

1.2 Horário de apresentação dos candidatos: 8h00min 

1.3 Horário de fechamento dos portões: 9h00min 

1.4 Duração total das Provas Objetivas: 3 horas 

1.5 Permanência mínima do candidato em sala: 1 hora e 30 minutos 

1.6 A partir do 17 de julho de 2018 o candidato poderá visualizar seu local, sala e horário de prova e 
imprimir seu Cartão de Convocação através do endereço eletrônico www.litterisconcursos.org.br, 
acessando a “Área do Candidato”, no link “Mais Informações”. 

1.7 Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, local, sala e horário 
constantes na publicação descrita no site da LITTERIS CONCURSOS PÚBLICOS. 

1.8 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas munido de: 

a. caneta de tinta azul ou preta; 

b. documento original de identidade; 

c. comprovante de inscrição e comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 

1.9 Consideram-se documentos de identidade, exclusivamente: 

a. Carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança dos Estados 
da Federação, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia 
Militar; 

b. Identidades para estrangeiros, na forma da Lei;  

c. Passaporte;  

d. CTPS e carteiras profissionais expedidas por Órgãos ou Conselhos de Classe e reconhecidas, 
por Lei Federal, como documento de identidade (CREF, CRO, CRC, CRA, CREA, OAB e outros);  

e. Carteira Nacional de Habilitação - CNH, na forma da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito 
Brasileiro), com foto e dentro do prazo de validade. 

1.10 O candidato que não apresentar o documento original conforme especificado no Edital de 
Abertura das Inscrições, não fará a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso 
Público. 
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1.11 Durante as provas objetivas, não serão permitidas quaisquer espécies de consulta a códigos, livros, 
manuais, impressos, anotações e/ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não 
fornecido pela LITTERIS CONCURSOS PÚBLICOS, utilização de protetor auricular, boné, gorro, 
chapéu, óculos de sol, relógio, telefone celular ou qualquer equipamento eletrônico de 
comunicação ou de gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato. 

1.11.1 Será excluído do Concurso Público o candidato que tiver o celular ou qualquer outro 
equipamento eletrônico emitindo som, ainda que acondicionado na embalagem específica 
fornecida pela LITTERIS CONCURSOS PÚBLICOS.  

1.12 Para a realização da prova o candidato deverá observar, atentamente, as informações constantes 
do Edital de Abertura de Inscrições do Concurso e os termos deste Edital, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 

1.13 Dúvidas poderão ser esclarecidas através Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da LITTERIS 
CONCURSOS PÚBLICOS por meio do “Fale Conosco” (e-mail) no endereço eletrônico 
www.litterisconcursos.org.br, de segunda a sexta-feira, úteis, das 09 às 17 horas (horário de 
Brasília). 
 

2. DO LOCAL DA PROVA 

 

LOCAL DA PROVA ENDEREÇO 

ETEC Sylvio de Mattos Carvalho Rua Cesário Motta, 644 - Centro 

 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 

 

 

 

 

Matão, 13 de julho de 2018. 

  

 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 

Prefeito Municipal 

 

 

http://www.litterisconcursos.org.br/

