
 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REAPLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

 
CARGO 201 – AUXILIAR DE FARMÁCIA 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2017 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA, no uso de suas atribuições legais, mediante autorização contida 
no Processo Administrativo nº 8.529/2017, através do ÁGUIA – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL E SOCIAL, doravante denominada INSTITUTO ÁGUIA, CONVOCA os candidatos do cargo 
201 – Auxiliar de Farmácia, inscritos no Concurso Público Nº 01/2017, para realizarem a REAPLICAÇÃO das 
Provas Objetivas, no dia 18 de fevereiro de 2018, a realizar-se de acordo com as seguintes instruções: 
 

CONVOCAÇÃO PARA A REAPLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
 

1. Ao candidato só será permitida a participação na Reaplicação da Prova Objetiva em data, horário e local 
respectivos, constantes no Anexo I deste Edital de Convocação ou nas informações disponibilizadas no 
endereço eletrônico do INSTITUTO ÁGUIA (www.institutoaguia.org.br). 
 
2. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização da reaplicação das provas objetivas em outra data, 
horário ou fora do local designado. 
 
3. Os candidatos do cargo 201 – Auxiliar de Farmácia deverão comparecer ao local designado para a prova, 
portando caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente, lápis, borracha, régua 
fabricada em material transparente e documento de identidade no seu original, estando este em perfeitas 
condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. Os portões serão abertos às 08h00 
(oito horas) e fechados impreterivelmente às 08h30 (oito horas e trinta minutos), observando o horário oficial 
de Brasília/DF. 

 
3.1. Não será permitido o uso de: lapiseira, caneta marca texto, relógio de qualquer espécie, celular, nenhuma 
espécie de aparelhos ou máquinas digitais e eletroeletrônicas,  
 
3.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato. 
 

DATA DA REAPLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 18/02/2018 

ATENÇÃO PARA OS HORÁRIOS – PERÍODO 
MATUTINO 

ABERTURA DOS PORTÕES FECHAMENTO DOS PORTÕES 

CARGO 201 – AUXILIAR DE FARMÁCIA 8h00 8h30 

 
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, munido de: Comprovante de inscrição 
(boleto bancário correspondente à inscrição, com o respectivo comprovante de pagamento); ORIGINAL de um 
dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou cédula de identidade 
expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 
Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas 
de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documento de 
identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 
9.503/97). 
 
4.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem 
documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 
 
4.2. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade ou de qualquer documento mencionado no item 4., 
ainda que autenticadas. 



 

 
4.3. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do 
candidato com clareza. 
 
4.4. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de 
identidade. 
 
4.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de 
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias da data de aplicação da 
prova, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de 
impressão digital em formulário próprio. 
 
4.5.1. A identificação especial também será exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador. 
 
5. No dia da realização da prova, na hipótese do candidato não constar das listagens oficiais relativas aos 
locais de prova, estabelecidos no Edital de Convocação, o INSTITUTO ÁGUIA procederá à inclusão do referido 
candidato, por meio de preenchimento de formulário específico, mediante a apresentação do comprovante de 
inscrição e pagamento.  
 
5.1. A inclusão de que trata o item 5. será realizada de forma condicional e será confirmada pelo INSTITUTO 
ÁGUIA, na fase de Julgamento da Prova Objetiva, com o intuito de se verificar a pertinência da referida 
inclusão.  
 
5.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o subitem 5.1., esta será automaticamente 
cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos 
os atos dela decorrentes.  
 
6. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no local de exame 
portando armas ou utilizar aparelhos eletrônicos, tais como agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, 
tablets, ipod, pendrive, smartphones, palmtop, receptor, telefone celular, walkman, MP3 player, relógios de 
qualquer espécie (digitais,com banco de dados, analógicos, de bolso e etc) e outros equipamentos similares, 
boné, gorro, chapéu, óculos de sol, bem como protetores auriculares e fones de ouvido, sendo que o 
descumprimento desta instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 

 
6.1. Os candidatos que estiverem portando equipamento eletrônico, como os indicados no item anterior, 
deverão desligá-lo, ter a respectiva bateria retirada e acondicioná-lo em embalagem cedida para guarda, 
permanecendo nesta condição até a saída do candidato do local de realização das provas, sendo que o 
INSTITUTO ÁGUIA não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos 
ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 
 
6.2. Na ocorrência do candidato estar portando junto ao corpo qualquer tipo de equipamento eletrônico durante 
a realização das provas, mesmo acondicionado em embalagem cedida para a guarda de pertences e/ou bolsa 
do candidato, este será automaticamente eliminado do Concurso Público. 
 
6.2.1. A utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer parte do local de provas. Assim, ainda que o 
candidato tenha terminado sua prova e esteja se encaminhando para a saída do local, não poderá utilizar 
quaisquer aparelhos eletrônicos, sendo recomendável que a embalagem não reutilizável fornecida para o 
recolhimento de tais aparelhos somente seja rompida após a saída do candidato do local de provas. 
 
6.3. Os pertences pessoais dos candidatos, indicados no item 6. e subitens deste Edital, deverão ser 
acondicionados em material específico, fornecido pelo fiscal, antes do início da prova, e acomodados em local a 
ser indicado. 
 
7. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao sanitário deverá solicitar ao fiscal da sala sua 
saída e este designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo o candidato manter-se 
em silêncio durante todo o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, ser 
submetido à revista por meio de detector de metais. 
 
7.1. Na situação descrita no item 7., se for detectado que o candidato estiver portando qualquer tipo de 
equipamento eletrônico, mesmo acondicionado em embalagem cedida para a guarda de pertences, este será 
eliminado automaticamente do Concurso Público. 



 

 
8. A totalidade da reaplicação das Provas terá a duração de 03 (três) horas e 30 (trinta) minutos. 
 
8.1. O tempo de permanência mínima na sala de aula é de 02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos. 

 
8.2. Durante a realização da Prova Objetiva, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação 
entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 
 
8.3. Os candidatos do cargo 201 – Auxiliar de Farmácia, somente poderão levar o Caderno de Questões, 30 
(trinta) minutos antes do término da realização da prova, deixando com o fiscal da sala a sua Folha de 
Respostas, que será o único documento válido para a correção. 
 
8.4. Para a realização da Prova Objetiva, o candidato lerá as questões no Caderno de Questões e marcará 
suas respostas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material 
transparente. 
 
8.4.1. A Folha de Respostas é o único documento válido para correção, sendo assim, não serão computadas 
questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja 
correta, emendas ou rasuras, ainda que legível. 
 
8.4.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou assinatura, pois qualquer 
marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato. 
 
8.5. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a Folha de Respostas que será o único documento 
válido para correção. 
 
8.7. Não haverá na sala de provas marcador de tempo individual, uma vez que o tempo de início e término da 
prova será determinado pelo Coordenador da Unidade de aplicação dando tratamento isonômico a todos os 
candidatos presentes.  
 
8.8. O único documento que deverá permanecer sobre a carteira do candidato será o documento de identidade 
original.  
 
8.9. Ao término de sua prova, o candidato deverá aguardar o recolhimento de seu material pelo fiscal, bem 
como a conferência de seus dados, podendo retirar-se da sala de provas somente após a autorização. O 
candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao fiscal os documentos que serão utilizados para correção de 
suas respostas, devidamente assinadas no local indicado. 
 
8.9.1. Ao fim da prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização da prova, não 
podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os banheiros, nem fazer uso de 
qualquer aparelhos eletrônicos, tais como agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, tablets, ipod, 
pendrive, smartphones, palmtop, receptor, telefone celular, walkman, MP3 player, relógios de qualquer espécie 
(digitais,com banco de dados, analógicos, de bolso e etc) e outros equipamentos similares, boné, gorro, 
chapéu, óculos de sol, bem como protetores auriculares e fones de ouvido. 
 
9. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até que o último deles termine e entregue a prova. 
Esses candidatos deverão assinar o campo correspondente na ATA DE SALA. 
 
9.1. Caso algum destes candidatos insista em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de 
aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros 
candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da unidade de provas, para posterior análise 
pela Comissão do Concurso.  
 
10. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de 
afastamento do candidato da sala de prova e não será permitida a permanência de acompanhantes nos locais 
designados. 
 
10.1. No caso de candidata lactante, excetuada a situação prevista no item 3.18. e seus subitens do Capítulo III 
do Edital de Abertura, não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. A criança 
deverá permanecer em local designado, acompanhada de familiar ou terceiro, adulto responsável, indicado 
pela candidata. 

 
10.2. O acompanhante que ficará responsável pela criança se submeterá a todas as normas constantes no 



 

Edital do certame, inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular, bem como deverá 
apresentar um dos documentos previstos no item 4. deste Edital para acessar e permanecer no local 
designado.  
 
10.3. Caso não haja a presença de acompanhante responsável pela criança, a candidata não realizará a 
respectiva etapa do Concurso Público, ficando, automaticamente, excluída do certame. 
 
10.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata, à exceção de candidatos 
amparados pela Lei Municipal nº 4008/2017, conforme previsão do item 3.18. e seus subitens do Capítulo III do 
Edital de Abertura. 
 
10.4.1. A candidata lactante que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas, e estiver 
amparada pelos dispositivos contidos na Lei Municipal nº 4008/2017, deverá seguir os procedimentos do item 
3.17.4. e seus subitens, do Edital de Abertura. 
 
1.4.2. A Lei Municipal nº 4008/2017, estabelece que terá o direito previsto a candidata lactante que tiver filho de 
até 6 (seis) meses no dia da realização da prova. 
 
10.4.3. A comprovação da idade do lactente será feita através da respectiva certidão de nascimento no dia da 
realização da prova, devendo o referido documento ser apresentado em CÓPIA ORIGINAL. Não serão aceitos 
CÓPIAS AUTENTICADAS, XEROX E ETC. 
 
10.4.4. A candidata lactante terá direito de proceder à amamentação a cada intervalo de 2 (duas) horas, por até 
30 (trinta) minutos. 
 
10.4.5. No caso expresso do item 3.18. e seus subitens, do Edital de Abertura, haverá compensação do tempo 
despendido para a amamentação durante a realização da prova, em igual período.  
 
11. A condição de saúde do candidato, no dia da reaplicação da prova, será de sua exclusiva responsabilidade. 
 
11.1. Ocorrendo alguma situação de emergência, o candidato será encaminhado para atendimento médico 
local ou ao médico de sua confiança. A equipe de coordenadores responsáveis pela reaplicação das provas 
dará todo o apoio que for necessário. 
 
11.2. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, aquele não 
poderá retornar ao local de prova, sendo eliminado do Concurso Público. 

 
12. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público designado pelo INSTITUTO ÁGUIA, o direito de excluir 
da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem 
como, tomar medidas saneadoras, e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e 
correta das provas. 
 
13. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de 
avaliação/classificação. 
 
14. Os candidatos deverão observar, também, as normas e os procedimentos para a realização da prova, 
estabelecidos no Edital de Abertura Nº 01/2017, do Concurso Público e suas retificações, disponibilizado no 
endereço eletrônico do INSTITUTO ÁGUIA (www.institutoaguia.org.br). 

 

 
Itapeva, 01 de fevereiro de 2018. 

Luiz Antônio Hussne Cavani  
Prefeito Municipal de Itapeva 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA/SP 

 
EDITAL ABERTURA CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2017 

 
DATA DA REAPLICAÇÃO PROVA OBJETIVA (CARGO 201 – AUXILIAR DE FARMÁCIA): 18/02/2018 

 

1001M - LOCAL: ESCOLA ESTADUAL OTÁVIO FERRARI 
RUA MÁRIO PRANDINI, 962 Bairro: CENTRO - ITAPEVA - SP CEP: 18400-170 

MATUTINO - 18/02/2018 – SALA 01 

Nº INSCRIÇÃO CANDIDATO RG 

776618 Ana Maria Ferreira Martins 53619172 

786705 Antonio Aparecido Moreira 184465679 

770431 Bruno Ferreira Dos Santos 488061519 

784501 Daiane Morais Da Silva 472728982 

771182 Daiane Roddy Das Dores Camargo 410835961 

790920 Edna Cristina Silva 242745933 

772595 Edna De Fatima Oliveira 324616417 

775355 Edson Rodrigues 414710502 

773104 Eliete Aparecida Da Silva Grecco 452388892 

789959 Estefania Monique Almeida Vilella 538035961 

783589 Fabielle De Paula Dionisio 442289972 

778282 Flavia Silva 403972590 

770863 Gabriel De Jesus Teixeira Veiga 436509556 

776824 Gean De Araujo Mota Batista 598161855 

774639 Grace Kely Goncalves Da Rosa 567558605 

772287 Hemily Aparecida Carvalho Moreira 525347884 

782537 Iria Gisele Mesquita Santana 600687223 

785892 Jefferson Martins Honorato 497915698 

768885 Jessica Santos Simoes 494774873 

778084 Joao Matheus 572532325 

771202 Jucilaine Goncalves Rodrigues Leite 412044602 

779094 Juliana Silva Oliveira 421040336 

777826 Karina Cordeiro 480953739 

772114 Karine Rodrigues De Mello 499238722 

770816 Luan Nunes Correa 54279889 

768277 Luana Jardim 40770095 

777250 Lucas Danilo De Queiroz Pereira 529528058 

782780 Mara Adriana Siqueira De Souza 18635973 

788966 Marcia Aparecida Pereira Camargo 345920016 

775767 Maria Jose De Oliveira Santos 421025608 

772497 Marisa Santos Camargo 331541075 

778409 Matheus Francisco Santos Bili 582413680 

785855 Matheus Martins Pimenta 540574399 

785744 Nathalia Suelen Proenca 574088428 

790812 Sandiely Kimberly Timoteo Ramos 56092477 

774812 Tainara Cristine De Camargo Rocha 407708200 

777002 Tamires Camargo Rodrigues 569144863 

789557 Thais Tatiane Dos Santos 499649813 

779707 Vanessa Caroline De Paula Almeida 442841164 

778496 Vanessa De Castro Santine 389276649 

782110 Willian Ricardo Travassos De Oliveira 38601209 

776623 Wilson Silva Dias 591853759 

 


