
 
 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2013 
 

COMPLEMENTO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA  
PEÇA PROCESSUAL PARA O CARGO DE PROCURADOR 

 

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA, os candidatos 
abaixo relacionados, classificados no Concurso Público, Edital 01/2013, para o cargo de Procurador, para prestarem a 
Peça Processual no dia 10 de novembro de 2013, em conformidade com os critérios estabelecidos no Capítulo IX, 
especificamente no item 9.2.4, do Edital do Concurso, e de acordo com as informações divulgadas neste edital de 
convocação: 

CARGO: 156 - Procurador 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscr. Nome Identidade Sala 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0101000077 ADRIANA RINALDI GONÇALVES 22135055-X 001 

0101003415 LUCINANA NAVES VASCONCELLOS BARROS M1313345 004 

A Peça Processual será realizada no seguinte local: C.M. "Profa. Benedita Odete de Morais Savóia", situado na Rua 
Espanha, 516 - Jd. São Luiz, Santana de Parnaíba / SP. O Horário de Apresentação será às 08h00. O portões serão 
fechados para início da prova, impreterivelmente, às 08h30minutos. 

É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da convocação para a realização da Peça 
Processual, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

Ao candidato somente será permitida a participação na respectiva data, horário e local, informados neste edital e nos 
sites www.institutomais.org.br e www.santanadeparnaíba.sp.gov.br. 

O candidato deverá comparecer ao local designado para esta etapa com antecedência mínima de 30 minutos do horário 
marcado para sua realização, munido de documento oficial de identidade, no seu original, e caneta esferográfica. 

Não será permitida a realização desta fase do concurso, em hipótese alguma, em outro dia, horário ou fora do local 
designado. 

Na avaliação da Peça Processual serão considerados: a adequada abordagem dos temas requisitados e julgados 
obrigatórios, o grau de conhecimento do tema demonstrado, a fluência e a coerência da exposição, a correção 
gramatical e a precisão da linguagem jurídica. 

A Peça Processual terá a duração de 04 (quatro) horas, contadas a partir de seu início e o candidato poderá consultar a 
Constituição Federal e demais legislações (“lei seca”), desacompanhadas de quaisquer anotações ou comentários, 
podendo consultar, também, súmulas, sem comentários ou anotações.  

Será de responsabilidade do candidato levar seu material de consulta, sem anotações ou comentários. O candidato 
que não levar o material solicitado não poderá fazer uso do material dos demais candidatos em sala, devendo realizar a 
prova sem a referida consulta. 

Antes de iniciar esta etapa será realizada a verificação no material de consulta do candidato com o objetivo de observar 
a existência de quaisquer anotações ou comentários. 

O Instituto Mais e a Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba não se responsabilizarão por perdas ou 
extravios de documentos, objetos, livros de consulta ou equipamentos eletrônicos, ocorridos no local de realização das 
provas, nem por danos neles causados. 

A elaboração da Peça Processual será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade 
com as instruções específicas nela contidas. 

A Peça Processual deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, não sendo 
permitida a interferência ou a participação de outras pessoas, exceto no caso do candidato com deficiência que solicitar 
por escrito, conforme estabelecido no item 4.12.1, do capítulo IV, do edital. 

No momento de realização desta etapa o candidato receberá do fiscal a Folha de Resposta necessária para a 
elaboração da Peça Processual e o caderno de questões contendo espaço para rascunho. 

A Folha de Resposta de texto definitivo da Peça Processual não será substituída por erro de preenchimento do 
candidato. 



A Folha de Resposta de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da Peça Processual. A folha para 
rascunho é de preenchimento facultativo e não valerá para tal finalidade. 

A fim de impedir a identificação do candidato por qualquer integrante da banca de avaliação, serão adotados os 
seguintes procedimentos: 

a) A Folha de Resposta de texto definitivo para a elaboração da Peça Processual não poderá ser assinado ou rubricado, 
nem conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de 
anulação da prova; 

b) A detecção de qualquer marca identificadora do candidato, no espaço destinado à transcrição de texto definitivo na 
Folha de Resposta, acarretará a anulação da prova; 

c) Na Folha de Resposta a ser utilizada para a elaboração da Peça Processual, haverá um espaço destinado à 
assinatura do candidato, em campo codificado (código de barras), o qual será destacado pelo fiscal, na presença do 
candidato; e 

d) O canhoto codificado e destacado na presença do candidato será acondicionado em envelope separado da Folha de 
Resposta do texto definitivo, para que não haja possibilidade da banca de avaliação identificar nominalmente o 
candidato, durante a correção da Peça Processual. 

Por motivo de segurança, serão adotados os procedimentos a seguir: 

a) Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala sem autorização e acompanhamento da 
fiscalização; 

b) Ao terminar a Peça Processual, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, todo o material 
correspondente à esta etapa; 

c) O candidato somente poderá entregar o material, a fim de retirar-se da sala, após decorridas 02 (duas) horas de seu 
início; 

d) O candidato que insistir em sair, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar termo de ocorrência, declarando sua 
desistência do Concurso Público, o que será lavrado pelo coordenador do local, passando à condição de eliminado; 

e) Após entregar a sua Peça Processual e todo o material correspondente para o fiscal de sala, o candidato deverá, 
imediatamente, retirar-se da sala e do prédio onde estará sendo realizada esta etapa; e 

f) O candidato que desejar usar o banheiro antes de sair do prédio, deverá solicitar o acompanhamento de um fiscal 
antes de entregar o material que recebeu. 

Durante a realização da Prova terá sua Peça Processual anulada e será, automaticamente, eliminado do Concurso 
Público o candidato que: 

a) for surpreendido trocando informações ou se comunicando com outro candidato durante a sua realização; 

b) utilizar-se de máquinas de calcular e/ou equipamento similar; 

c) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer meio que não o permitido; 

d) recusar-se a entregar a Folha de Resposta e o Caderno de Questões ao término do tempo destinado para a sua 
realização; 

e) afastar-se da sala, durante a sua realização sem o acompanhamento de fiscal; 

f) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Resposta e o Caderno de Questões; 

g) descumprir as instruções contidas no caderno de questões e na folha de respostas;  

h) permitir o funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a sua realização; 

i) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros; e 

j) consultar material diferente do especificado no item 9.9, do edital, durante a elaboração da Peça Processual. 

O candidato que não comparecer para realizar a Peça Processual, que zerar nesta etapa e que não obtiver nota igual ou 
superior a 50 (cinquenta) pontos, será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

O espelho de correção da Peça Processual será divulgado na mesma data de divulgação do seu resultado. 

Em hipótese alguma haverá revisão da Peça Processual. 

Caberá recurso do resultado da Peça Processual, conforme estabelecido no Capítulo XVI, do edital. 

Não haverá segunda chamada ou repetição da Peça Processual seja qual for o motivo alegado. 

O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização da Peça Processual, contidos no capítulo 
IX, do Edital nº 01/2013 do Concurso Público. 

 

Santana de Parnaíba, 04 de novembro de 2013.  

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba 

 


