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EDITAL Nº 001/2017 ETSP - PROF. MAKIGUTI 

PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS PARA INGRESSO NOS CURSOS OFERECIDOS PELA 

ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE PÚBLICA 

“Prof.Makiguti”01/2017 
 

A Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura – Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo e a Escola Técnica de Saúde Pública “Prof.Makiguti”, por 

meio do IGDRH, torna pública a Convocação para Prova Objetiva para os candidatos com inscrições 

deferidas conforme capítulo 6 do edital do Processo Seletivo especificado: 

 

1. Compõe este edital o Anexo I – Locais de Prova e o Anexo II – Convocados para prova objetiva em 

ordem alfabética. Tal publicação, não exclui a responsabilidade do candidato de consultar/imprimir o 

seu COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO – CDI. 

 

2. Os candidatos com inscrições deferidas poderão acessar e imprimir no link 

http://igdrh.org.br/concursos_igdrh/Home/DetalhesConcurso/270, o COMPROVANTE DEFINITIVO 

DE INSCRIÇÃO – CDI, na área de consulta individualizada. 

 

3. No CDI está expresso o nome completo do candidato, o número do documento de identidade, o 

Curso, data/horário/local de realização das provas (escola/prédio/sala) e outras orientações úteis ao 

candidato. 

 

4. Data da Prova Objetiva: 27/11/2016. 

 

5. Horário de Abertura dos Portões para Entrada dos Candidatos: 08h30min do horário de Brasília – 

DF. 

 

6. Horário de Fechamento dos Portões para Entrada dos Candidatos: 09h30min do horário de 

Brasília – DF. 

 

7. Horário de Início dos Procedimentos para aplicação da Prova: 09h30 min do horário de Brasília – 

DF. 

 

8. A Prova Objetiva terá duração de 3 (três) horas. 

 

http://igdrh.org.br/concursos_igdrh/Home/DetalhesConcurso/270
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9. Em nenhuma hipótese será permitido ao candidato prestar provas fora da data, do horário 

estabelecido ou do espaço físico determinado pela IGDRH. 

10. O ingresso do candidato ao local das provas somente será permitido dentro do horário estabelecido 

pelo IGDRH, que será informado no CDI (Comprovante Definitivo de Inscrição) e divulgado na 

internet pelo endereço eletrônico http://igdrh.org.br/concursos_igdrh/Home/DetalhesConcurso/270. 

 

11. Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 30 (TRINTA) minutos antes do horário 

previsto, munidos de documento original de identidade, dentro do prazo de validade e com foto, de 

caneta esferográfica de material transparente azul ou preta, lápis preto nº 2, borracha macia e 

preferencialmente do CDI (Comprovante Definitivo de Inscrição). 

 

12. Serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou 

cédula de identidade expedida pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e 

Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira Nacional de Habilitação (com 

fotografia, na forma da Lei n.º 9.503/97); e Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou 

Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, 

CRQ etc.). 

 

13. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a 

identificação do candidato ou da candidata com clareza. 

 

14. O candidato que não apresentar documento de identidade oficial não poderá fazer a prova. 

 

15. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade. 

 

16. Não serão aceitos como documentos de identidade: Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, 

Carteira de Motorista (modelo antigo), Carteira de Estudante, Carteira Funcional sem valor de 

identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

 

17. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas. 

 

18. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência 

do candidato/da candidata.  

 

19. Ao terminar a prova, os candidatos e as candidatas deverão retirar-se imediatamente do 

estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste, bem como não 

poderão utilizar os banheiros. 

 

http://igdrh.org.br/concursos_igdrh/Home/DetalhesConcurso/270
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20.  Os candidatos e as candidatas que tiverem cabelos compridos deverão comparecer às provas de 

cabelos presos. 

 

21. No dia da realização da prova, não será permitido:  

 Entrar ou permanecer no local de exame portando armas ou fazer uso destas, ainda que possua 

licença de uso e porte de arma. 

 Entrar ou permanecer no local de exame com vestimenta inadequada, óculos escuros, ou de 

quaisquer acessórios de chapelaria tais como: boné, boina, chapéu, gorro, echarpes, lenços, ou 

quaisquer outros materiais e acessórios estranhos à prova. 

 Portar ou fazer uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico contendo agenda eletrônica, bip, 

gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios, telefone celular, walkman e/ou equipamentos 

semelhantes, bem como protetores auriculares; 

 

22. O candidato ou a candidata que estiver portando equipamento eletrônico de comunicação deverá 

desligá-lo, permanecendo nesta condição até a sua saída do local de realização da prova. 

 

23. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização 

das provas, ou aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, calculadora, gravador, notebook, pager, 

palmtop, receptor, relógios, telefone celular, walkman, etc) e/ou equipamentos semelhantes, bem 

como protetores auriculares, o candidato ou a candidata será automaticamente eliminado do 

Processo Seletivo. 

 

24. O descumprimento das instruções dos subitens acima implicará eliminação no processo seletivo, 

caracterizando-se tentativa de fraude. 

 

25. O IGDRH e as escolas nas quais serão realizadas as provas não se responsabilizarão por perdas ou 

extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem 

por danos neles causados. 

 

26. Durante realização da prova, o candidato que quiser ir ao banheiro deverá solicitar ao fiscal sua 

saída da sala e este designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo 

manter-se em silêncio durante o percurso. 

 

27. Será automaticamente excluído (a) do Processo Seletivo quem: 

a) Apresentar-se após o fechamento dos portões; 

b) Apresentar-se fora dos locais pré-determinados; 

c) Não apresentar um dos documentos de identidade exigido no item 6.3, alínea “b”; 
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d) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 

e) Ausentar-se da sala de prova, sem o acompanhamento do fiscal; 

f) For surpreendido em comunicação com outrem, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de livros, anotações, 

impressões não permitidas ou calculadores; 

g) Estiver portando, durante a prova, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 

h) Lançar mão de meios ilícitos para executar a prova; 

i) Não devolver o Caderno de Questões e a Folha de Respostas cedida para a realização da prova;  

j) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

 

28. Ao terminar sua prova os candidatos e as candidatas deverão entregar ao fiscal de sala o seu 

Caderno de Questões e a sua Folha de Respostas.  

 

29. Os candidatos e as candidatas NÃO poderão levar o Caderno de Questões. 

 

30. Ao terminar a prova, os candidatos e as candidatas deverão retirar-se imediatamente do 

estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste, bem como não 

poderão utilizar os banheiros. 

 

31. Não será permitida, durante a realização das provas, a entrada e/ou permanência de pessoas não 

autorizadas pela IGDRH nos locais de realização das provas, ressalvado no caso de amamentação. 

 

32. O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização da prova contidos no 

Edital de Abertura do Processo Seletivo e seus Anexos e, deste Edital de Convocação, que 

complementa o estipulado no Edital de Abertura. 

 

 As demais disposições permanecem inalteradas. Para que não se alegue ignorância, faz baixar o 

presente edital do Processo Seletivo que será publicada no endereço eletrônico www.igdrh.org.br, bem como 

no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC. 

 

São Paulo, 11 de novembro de 2016. 

Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura 

Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo 

 

IGDRH 

http://www.igdrh.org.br/

