
 

 
PROVAS CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR DE LACERDÓPOLIS 

 
Dia: 28/07/2019 (domingo) 
Local: Centro de Referência de Assistência Social 
Horário de fechamento dos portões: 13h15min. 
Horário de início das provas: 13h30min. 
 

DOCUMENTOS OFICIAIS 
Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, 
pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas 
pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte; 
certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais 
expedidas por órgão público que, por lei federal, tenham valor legal como identidade; carteira 
de trabalho; carteira nacional de habilitação (modelo com foto). 
Em hipótese alguma o candidato deve ser autorizado a entrar em sala sem a apresentação 
de um dos documentos acima citados.  Encaminhar o candidato à Coordenação. 
Perda ou Roubo 
Apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido no 
máximo a 30 dias, isto é, BO com data entre 28/06/2019 a 28/07/2019. Caso o candidato não 
possua outro documento com foto, será eliminado. 
 
EXPRESSAMENTE PROIBIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: 
- A posse ou uso de qualquer tipo de relógio, telefone celular, pager, beep, calculadora, 
controle remoto, alarme de carro ou quaisquer outros componentes ou equipamentos 
eletrônicos, em funcionamento ou não. 
- Uso de carteiras, bolsas, bonés, chapéus e similares, livros, revistas, apostilas, resumos, 
dicionários, cadernos, etc. 
- Porte de arma branca. Para arma de fogo a orientação é encaminhar o candidato a 
Coordenação Geral. 
2. Informar que: 
- A saída dos candidatos da sala somente será permitida após transcorrido 1 hora de prova 
- Será permitido levar o caderno de provas após transcorrido o tempo de 2 horas de prova.  
O caderno será disponibilizado no site da Prefeitura envolvida no seletivo. 
- Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, acompanhar o fechamento da ata 
e do envelope com os cartões resposta; 
- Orientar que serão eliminados do concurso caso sejam surpreendidos de posse com 
qualquer material não permitido, mesmo que não estejam fazendo uso ou que estejam 
desligados. 
-Solicitar que leiam as orientações do caderno de prova e assinem o Caderno e o Cartão 
Resposta no campo específico 
 

ATENÇÃO 
CANDIDATOS A ELEIÇÃO UNIFICADA DO 

CONSELHO TUTELAR 


