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                      CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA 
 

                                     CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2010 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Itapeva, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições, CONVOCA  os candidatos ao cargo de Procurador Jurídico, aprovados na Prova 

Objetiva, conforme o que dispõe o item 11.2, do Edital de Abertura das Inscr ições, do 

Concurso Público – Edital nº 01/2010, para prestarem a Prova Prática ,  no dia 19 de 
dezembro de 2010 ,  que será aplicada e aval iada,  de acordo com o estabelecido no Capítulo 

XI,  do referido Edital  nº 01/2010, conforme as instruções que se seguem: 

A convocação para a Prova Prát ica também estará disponível no site 

www.institutocetro.org.br.  

O candidato deverá comparecer 30 (trinta) minutos antes do horário fixado para o 
fechamento dos portões, que ocorrerá, impreterivelmente, às 8h30 (oito horas e trinta 
minutos) .  

O candidato deverá portar documento de identidade, no seu original ,  nos termos do 

que dispõe o Capítulo IX, item 9.6, al ínea “b”, do Edital nº 01/2010. 

A prova terá a duração total  de 3h (três horas) ,  incluindo o tempo de elaboração do 

parecer jur ídico e sua transcrição para a Folha de Resposta Definit iva, sendo esta o único 

documento válido para a correção da prova, não sendo considerado, para correção, 

quaisquer anotações constantes nas folhas uti l izadas para rascunho. 

Iniciada a prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala desacompanhado de um 

fiscal,  antes de decorrida 1h30 (uma hora e trinta minutos)  de prova. 

O candidato não poderá retirar-se da sala, em nenhum momento, portando o Caderno 

de Questão e/ou a Folha de Resposta Definit iva.  

Ao candidato só será permitida a participação na prova,  na respectiva data, horário e 

local determinados.  

Não será permitida, em hipótese alguma, realização da prova fora do local designado. 

O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para a real ização da Prova,  

contidos no Edital nº 01/2010, do Concurso Público,  em especial,  as determinações do 

Capítulo IX, item 9.14 e seus subitens, e do Capítulo XI,  ambos do mencionado Edital.  

 

 

Itapeva, 4 de dezembro de 2010. 

 

 

Paulo de la Rua Tarancón 
                                    Presidente da Câmara Municipal de Itapeva  
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Câmara Municipal de Itapeva  
Concurso Público - Edital nº 01/2010  

Data da Prova:  19/12/2010 
Horário de Apresentação (Oficial de Brasília):  08h00 
Horário de Fechamento dos Portões (Oficial de Brasí lia):  08h30 
 
 
 Relação de Candidatos Convocados para a Prova Práti ca 
  

Local de Prova:  
101 - E.M. Dom Silvio Maria Dário  
Rua Lucas de Camargo,  419  
Centro – Itapeva – SP 
 
101 - PROCURADOR JURÍDICO  
De: ANGELA MARTA COSTA 
Até:  YALOÊ OHANNA PEREIRA MALAQUIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


