
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
 

CONCURSO PÚBLICO 01/2015 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS PRÁTICAS 

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO , nos termos da legislação vigente e do Edital de Abertura 

de Concurso Público nº 01/2015, CONVOCA os candidatos habilitados nas provas objetivas do 

referido Concurso Público para a REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS , conforme instruções 

a seguir. 

Data: 22 de novembro de 2015 

Local: Câmara Municipal de Matão – Av. Padre Nelson Antoni o Romão, 859 - Centro - Matão/SP 

 
Horário: Verificar o esquema de convocação abaixo. 
 

Inscr. Nome do Candidato Documento Horário de 
Apresentação  

050718 ADAIR LUCIO DE SOUZA 13358188 08h30min 
050562 ALEX BIGAL 463513435 08h30min 
050746 AMANDA SOARES FERLIN 439096388 08h30min 
050563 ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA DE SOUZA 306938285 08h30min 
050415 BRUNO ALOÍSIO CÂNDIDO 34747148-1 08h30min 
050804 CELSO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR 33874060-0 08h30min 
050084 DANIEL SCHMID GOMES 490223564 08h30min 
050194 FELIPE DA CUNHA BOSCHI FAGNANI 407623383 08h30min 
050030 FELIPE PANOSSO FERREIRA 496663793 08h30min 
050294 FERNANDA AFFONSO DE JESUS 339110503 08h30min 
050765 LUIZ JOAQUIM DE ALENCAR JÚNIOR 478527354 10 horas 
050354 MARCO AURELIO PIGOLI 21529404 10 horas 
050638 MARIO SERGIO SILVA SANTOS 377390379 10 horas 
050685 PAULO RICARDO MISSÃO MARASSI 462556815 10 horas 
050719 RENATO DINIZ CARNEIRO E SILVA 6520150 10 horas 
050573 TAREK RODRIGO FERNANDES 347786194 10 horas 
050589 THIAGO HENRIQUE MENDES 47828990X 10 horas 
050799 VITOR HUGO TAVARES 40685719-2 10 horas 
050010 VITOR RIBEIRO DOS SANTOS 404476892 10 horas 
050226 WESLEY SOARES CAMARGO 453774027 10 horas 

 
Orientações Gerais para realização das provas práti cas: 

A fim de evitar atrasos, recomenda-se que os candidatos verifiquem com antecedência o local onde 
realizarão sua prova, a disponibilidade de estacionamento e vagas nas imediações, as opções de transporte 
público consultando antes horários e frequências das linhas de ônibus aos domingos bem como as rotas e 
tempo de deslocamento. 

O IBAM e a Comissão do Concurso não se responsabilizam por fatos externos que impeçam o candidato 
que chegar ao local de aplicação das provas no horário apropriado e que independem da organização do 
Concurso já que não possuem gerência sobre trânsito ou tráfego bem como outras situações que escapam 
de seu âmbito de atuação. 

O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da prova como justificativa 
de sua ausência.  



A ausência do candidato, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará na 
eliminação do Concurso Público. 

Ao candidato só será permitida a realização das provas na data, no local e no horário constantes deste 
Edital de Convocação. 

O candidato deverá comparecer ao local designado, pelo menos 30 (trinta) minutos antes da hora marcada. 

Somente realizará a prova prática o candidato que s e apresentar no horário estabelecido neste Edital 
de Convocação e que estiver munido da Carteira Naci onal de Habilitação original, no prazo de 
validade e cumprindo os requisitos mínimos das CATE GORIAS “A” e “B”, conforme estabelecido na 
nova redação – em vigor desde 13 de agosto de 2014 - do Anexo VII da Resolução nº 08/2013, de 19 
de novembro de 2013. 

O candidato que se apresentar após o horário determinado neste Edital de Convocação será 
automaticamente excluído do certame seja qual for o motivo alegado para seu atraso. 

Durante a prova, não serão permitidas qualquer espécie de consulta a códigos, livros, manuais, impressos, 
anotações e/ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não fornecido pelo IBAM, uso de relógio 
com calculadora, telefone celular e/ou qualquer equipamento eletrônico, protetor auricular, boné, gorro, 
chapéu e óculos de sol. O candidato que necessitar usar boné, gorro, chapéu, protetor auricular ou óculos 
de sol deverá ter justificativa médica e o(s) objeto(s) será(ão) verificado(s) pela coordenação. 

O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como telefone celular (e seus aplicativos), aparelhos 
sonoros, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, tablet, notebook ou similares, calculadora, 
palm-top, relógio com calculadora e/ou receptor, qualquer equipamento que possibilite comunicação 
externa, incorrerá em exclusão do candidato do Certame, mesmo que o aparelho esteja dentro do envelope 
de segurança que será distribuído pelo IBAM. Os celulares e outros aparelhos eletrônicos deverão 
permanecer desligados até a saída do candidato do local de realização das provas. 

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal não se responsabilizará por perda ou extravio de 
documentos ou objetos ocorrido no local de realização das provas, nem por danos neles causados. 

Quando, após a prova, for constatada, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, a utilização de 
processos ilícitos, o candidato terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Concurso. 
 

 
Matão, 13 de novembrode 2015. 

 
Comissão Especial de Concursos Públicos 

 


