EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS DO CONCURSO
INTERNO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES DO SEPREV – SERVIÇO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA

O Superintendente do SEPREV – Serviço de Previdência e Assistência Social
dos Funcionários Municipais de Indaiatuba, no uso de suas atribuições legais,
nos termos da legislação vigente e do Edital 001/2015,
CONVOCA: todos os funcionários habilitados a concorrer à Promoção dos
Servidores Municipais do SEPREV, para a realização das Provas Objetivas,
conforme instruções a seguir:
I – DA PROVA, HORÁRIO E LOCAIS DAS PROVAS
Data: 29 de novembro de 2015
Horário de Início das Provas: 09h00min
Local: FACULDADE MAX PLANCK
Avenida 9 de Dezembro, 460
Jardim Pedroso
Indaiatuba – SP
Referencia Hospital Augusto de O. Camargo – Pronto Socorro

Prédio Branco: Ensino Médio
Prédio Vermelho: Ensino Superior e Docentes

II - CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de
Documento de Identidade Original com foto que bem o identifique, ou seja: Cédula
de Identidade (RG), Carteira Expedida por Órgão ou Conselho de Classe (CREA,
OAB etc.), Certificado de Reservista, Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem
como Carteira Nacional de Habilitação com foto ou Passaporte.
Não serão aceitos como documentos de identidade outros documentos que não os
especificados.
Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com
clareza, a identificação do candidato. Não será aceita cópia de documentos, ainda
que autenticada.
Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das
provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto,
deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial,

expedido há, no máximo, 30 dias, sendo então submetido a identificação especial,
compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
O candidato deverá portar ainda, caneta esferográfica azul ou preta e ficha de
identificação que estará à disposição do candidato no setor de Pessoal do SEPREV,
assim como poderá ser impressa através do link Concurso Interno de Promoção dos
Servidores no endereço www.seprev.sp.gov.br. Em hipótese alguma, será permitida
a entrada do candidato no local das provas após o horário previsto, pois a prova
começará impreterivelmente no horário estabelecido acima.
O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como telefone celular (e seus
aplicativos), aparelhos sonoros, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica,
tablete, 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.
Os celulares e outros aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados até a
saída do candidato do local de realização das provas.
O SEPREV não se responsabilizará por perda, furto ou extravio de documentos ou
objetos ocorridos no local de realização das provas, nem por danos neles causados.
As provas objetivas terão duração de três horas. Somente após decorrido o tempo de
uma hora de início das provas, o candidato poderá deixar a sala de aplicação das
provas.
IMPORTANTE: Recomenda-se ao candidato que compareça no local da realização
da prova com antecedência mínima de 30 (TRINTA) MINUTOS.
Obs.: Não será disponibilizado estacionamento para Carros, motos, e bicicletas
nas dependências dos locais de provas.
III – SALAS E FICHA DE IDENTIFICAÇÃO
A lista de salas separadas por escolaridades estará disponível no link Concurso
Interno de Promoção dos Servidores no endereço www.seprev.sp.gov.br a partir de
16 de novembro de 2015 e as fichas de identificação em até 05 dias úteis anteriores
à prova.
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
desconhecimento, é expedido o presente Edital, que fica à disposição nos
endereços www.seprev.sp.gov.br, no link Concurso Interno de Promoção dos
Servidores, e www.indaiatuba.sp.gov.br/comunicacao/imprensa- oficial/edicoes/
INDAIATUBA/SP, 13 DE NOVEMBRO DE 2015.

Antonio Corrêa
Superintendente

