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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
PARA A PROVA DE AFERIÇÃO 

 

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 
(CMDCA) do Município de Seropédica/RJ e o Instituto de 
Avaliação Nacional (IAN) TORNAM PÚBLICO o EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO para a realização das Provas de Aferição 
referentes ao Processo de Seleção de Conselheiros 
Tutelares, de acordo com as seguintes instruções: 
 

1. DATA E HORÁRIO DE APLICAÇÃO DAS PROVAS 
 

 

 

Local de Aplicação das Provas: Escola Municipal 
Panaro Figueira, localizada na Rua Martinho 
Duarte, nº 20, Bairro Jardins, Seropédica/RJ. 
 

Data de Aplicação: 15 de novembro de 2019 (sexta-
feira). 
 

Abertura dos Portões: 8:00 horas. 
 

Fechamento dos Portões: 9:00 horas. 
 

Início das Provas: 9:00 horas. 
 

Término das Provas: 13:00 horas.  

http://www.seropedica.rj.gov.br/
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1.1. O IAN recomenda que o candidato chegue ao local designado para as 
provas com antecedência mínima de 1 (uma) hora do fechamento dos 
portões, NÃO sendo admitidos retardatários, sob pretexto algum, após o 
fechamento dos portões.  
 
1.2. Os portões do local de realização das provas serão FECHADOS,  
IMPRETERIVELMENTE, às 9:00 horas, mediante preenchimento do “Termo 
de Fechamento de Portão”, lavrado pelo coordenador na presença de três 
candidatos testemunhas.  
 
1.2.1. O candidato que chegar após o fechamento dos portões, 
independentemente do motivo alegado, NÃO terá acesso ao Local de 
Provas, e será automaticamente ELIMINADO do Processo Seletivo.  
 
1.2.2. Os portões do Local de Provas serão ABERTOS às 8:00 horas. 
 
1.3. O horário de início das provas será definido em cada sala de aplicação, 
após os devidos esclarecimentos de sua aplicação, respeitado o tempo 
comum de duração das provas. 
 
1.3.1. NÃO haverá, nas salas de provas, marcador de tempo individual, uma 
vez que o horário de início e o de término das provas serão anunciados pelo 
coordenador do Local de Provas, respeitando a duração comum de 4 
(quatro) horas, conforme estabelecido neste Edital. 
 
1.3.2. NÃO haverá prorrogação do tempo de duração previsto para a 
realização das provas, e nem compensação em decorrência de afastamento 
do candidato da sala de provas, seja qual for o motivo. 

 
2.1. O candidato deverá, a partir do dia 11 de novembro de 2019, consultar 
o site do IAN (www.ian.org.br), localizar e imprimir o CARTAO DE 
CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO  (CCI), que informa o local, a sala, a data e 

2. DO CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO (CCI) 
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o horário de realização das provas, além dos dados pessoais do candidato 
e outras informações complementares. 
 

2.1.1. Para localizar e imprimir o CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO 
(CCI), o candidato deverá proceder da seguinte maneira: 
 
1º) acessar o link: https://ian.areadocandidato.com.br/login; 
 
2º) Inserir seu CPF;  
 
3º) digitar sua senha, e entrar no sistema; 
 
4º) em “minhas inscrições”, clicar em “reimprimir comprovante de 
inscrição”; 
 
5º) Imprimir o CCI, que apresenta o seguinte formato: 
 

 
 
2.1.2. O CCI NÃO será enviado ao endereço do candidato, pois é de 
responsabilidade exclusiva do candidato o acesso às informações para a 
identificação correta de local, sala, data e horário de realização das provas. 
 

http://www.seropedica.rj.gov.br/
http://www.ian.org.br/
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2.1.3. NÃO serão prestadas, por telefone, informações a respeito do dia, 
local e horário de realização das provas. 
 
2.1.3.1. O candidato com dúvidas a respeito das informações constantes do 
Edital de Convocação deverá enviar e-mail para contato@ian.org.br  ATÉ o 
dia 14 de novembro de 2019, IMPRETERIVELMENTE. 
 
2.1.4. O candidato NÃO PODERÁ alegar desconhecimento do local e dos 
horários das provas como justificativa de sua ausência, já que é de inteira 
responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações 
referentes ao Processo Seletivo, e somente realizará as provas na data, 
horário, local e sala constantes deste Edital de Convocação. 
 
2.1.5. O NÃO comparecimento no dia, no horário e no local de realização 
das provas, qualquer que seja o motivo, resultará na ELIMINAÇÃO do 
candidato no Processo Seletivo. 
 
2.1.6. NÃO haverá segunda chamada para a realização das provas, ficando 
o candidato retardatário ou ausente, por qualquer motivo, ELIMINADO do 
Processo Seletivo. 
 
2.1.7. Caso o candidato NÃO consiga visualizar o local, a sala, a data e o 
horário de aplicação de suas provas ou caso haja algum erro, inexatidão ou 
divergência, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao 
Candidato – SAC – pelo telefone (21) 20816210 ou pelo e-mail 
contato@ian.org.br, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 09:00 às 
17:00 horas (horário de Brasília), IMPRETERIVELMENTE ATÉ o dia 14 de 
novembro de 2019.  
 
2.1.7.1. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento 
de identidade, número de inscrição ou outros dados referentes à inscrição 
do candidato deverão ser corrigidos pelos candidatos, em formulário 
específico para tal finalidade, no dia da aplicação das provas, e na presença 
de um coordenador do IAN. 
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2.1.7.2. Caso haja algum erro, inexatidão ou divergência na informação 
relativa à eventual condição de pessoa com deficiência ou não, que 
demande tipo de prova diferenciada, o candidato deverá entrar em contato 
com a Central de Atendimento do IAN através do e-mail 
contato@ian.org.br ou pelo telefone (21) 2081 6210, no horário de 9:00 às 
17:00, considerando-se o horário de Brasília, IMPRETERIVELMENTE ATÉ o 
dia 14 de novembro de 2019. 
 
2.1.7.3. O candidato é exclusivamente responsável pelas consequências 
advindas de eventual omissão quanto à solicitação das correções elencadas 
neste Edital. 
 
2.1.8. O candidato que, por qualquer motivo, NÃO tiver seu nome 
constando na Listagem de Convocação para as Provas afixada na entrada 
do Local de Provas poderá realizar as provas, devendo preencher e assinar, 
no dia de aplicação das provas, formulário específico disponibilizado pelo 
IAN.  
 

2.1.8.1. A inclusão de que trata o subitem 2.1.8 será realizada de forma 
condicional, ou seja, sujeita a posterior verificação quanto à regularidade 
da referida inscrição. 
 
2.1.8.2. Constatada a irregularidade da inscrição, no caso previsto no 
subitem 2.1.8, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, 
considerados nulos todos os atos dela decorrentes, ainda que o candidato 
obtenha aprovação nas provas. 
 
3.1. O candidato deverá comparecer ao Local de Provas, conforme data e 
horário constantes do item 1 deste Edital, munido OBRIGATORIAMENTE de: 
 
a) CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO (CCI) devidamente impresso 
(apresentação NÃO obrigatória no dia das provas); 
 

3. DA IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

http://www.seropedica.rj.gov.br/
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b) ORIGINAL de um dos DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO a seguir: Cédula 
de Identidade (RG) ou Registro de Identificação Civil (RIC), Carteira de Órgão 
ou Conselho de Classe (OAB, CRM, CREA, etc), Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS), Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia 
na forma da Lei Federal Nº 9.503/1997), Passaporte, Registro Nacional de 
Estrangeiro (RNE), Certificado de Reservista, Carteira de Identidade 
expedida pelas Forças Armadas ou pelas Forças Auxiliares, carteiras 
funcionais expedidas por órgão público que, por lei, valham como 
identidade; 
 
c) caneta esferográfica de TUBO TRANSPARENTE com tinta PRETA ou AZUL. 
 
3.1.1. NÃO será permitido, durante a realização das provas, o uso de lápis, 
lapiseira, marca texto, corretivo, borracha, e caneta diferente da 
especificada no subitem 3.1, alínea “c”. 
 
3.1.2. O Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) é um documento de 
caráter informativo, motivo pelo qual a sua apresentação NÃO é obrigatória 
no dia de realização das provas, e NÃO terá validade como documento de 
identidade. 
 
3.1.3. Somente será admitido na sala de provas o candidato que apresentar 
pelo menos um dos documentos de identificação discriminados na alínea 
“b” do subitem 3.1, em perfeitas condições e dentro do prazo de validade, 
de modo a permitir, com clareza, a identificação do candidato. 
 
3.1.4. Documentos violados, rasurados, ilegíveis ou fora do prazo de 
validade, NÃO serão considerados. 
 
3.1.5. NÃO serão aceitos como documentos de identidade: protocolo de 
qualquer documento, Boletim de Ocorrência, Certidão de Nascimento ou 
de Casamento, CPF, Título de Eleitor, Carteira de Habilitação emitida 
anteriormente à Lei Federal Nº 9.503/97, carteira de estudante, crachá, 
identidade funcional de natureza pública ou privada sem valor de 
identidade, cópias dos documentos citados no subitem 3.1, alínea “b”, 
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ainda que autenticadas, ou qualquer outro documento NÃO citado no 
subitem 3.1, alínea “b”, deste Edital. 
 
3.1.6. NÃO serão aceitos documentos eletrônicos ou em formato digital. 
 
3.1.7. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de 
realização das provas, documento de identidade original, por motivo de 
perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 
(trinta) dias da data das provas, ocasião em que será submetido à 
identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinatura e de 
impressão digital em formulário próprio. 
 
3.1.7.1. A identificação especial será exigida também do candidato cujo 
documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à 
assinatura do portador.  
 
3.1.7.2. O candidato que realizar a prova nas condições previstas nos 
subitens 3.1.7 e 3.1.7.1 será, posteriormente, submetido à nova 
identificação, e, caso NÃO se comprove a sua identificação, estará 
automaticamente ELIMINADO do Processo Seletivo, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 
 
3.1.8. PODERÁ haver coleta da impressão digital do polegar direito dos 
candidatos. 
 
3.1.8.1. Caso o candidato esteja impedido fisicamente do processo de 
coleta de impressão digital do polegar direito, deverá ser colhida a digital 
do polegar esquerdo ou de outro dedo, sendo registrado o fato na Ata de 
Ocorrência. 
 
3.1.8.2. O candidato que, por algum motivo, NÃO permitir a coleta de 
impressão digital deverá assinar 3 (três) vezes uma declaração onde assume 
a responsabilidade por essa decisão, e em caso de recusa de assinatura da 
declaração, será ELIMINADO do Processo Seletivo, sendo o fato lavrado em 
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Ata e testemunhado pelos demais candidatos presentes na sala de provas, 
pelo fiscal da sala e pelo coordenador da unidade. 
 
3.1.9. O candidato NÃO identificado será considerado ausente e NÃO fará 
a prova, sendo automaticamente ELIMINADO do Processo Seletivo. 
 

Seropédica/RJ, 11 de novembro de 2019. 

 

______________________________________________________ 

Márcio Monteiro da Silva  
Presidente do CMDCA/DC 
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