
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS 
 

A Secretaria de Administração e Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos, nos termos do disposto na Lei Complementar 56, de 24.07.92, artigos 11 e 12, e do Edital de 
Abertura das Inscrições 01/2007 CONVOCA os candidatos inscritos no referido Concurso para a 
realização da Prova Escrita Objetiva conforme instruções abaixo. 
 
Data de aplicação das provas: 17 de junho de 2007. 
Local: EMEF Profª Vera Lúcia Carnevalli Barreto 

   Rua Olivo Gomes nº 520 – Bairro Santana 
 
Horário de Abertura dos Portões: 8:30 horas 
Horário de Fechamento dos Portões: 8:45 horas 
 
Cargos - Médico: Cardiologista Adulto; Clínico Geral; Emergencista Adulto; Emergencista 
Adulto/Infantil – SFXavier; Ginecologista; Neurologista Adulto; Neurologista Infantil; Nefrologista 
Infantil; Ortopedista; Otorrinolaringologista; Pediatra Emergencista; Médico do Trabalho 
 
Atenção, de acordo com o Edital de Abertura do Concurso Público 01/2007: 
5.1.2..  Só será permitida a participação na prova na respectiva data, horário e no local 

constante no Edital de Convocação. 

5.1.3.  Não será permitida, em hipótese alguma, realização da prova fora do local e horário 
designados. 

(...) 
5.4.  O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) minutos, munido de: 
5.4.1.  comprovante de inscrição; 
5.4.2.  caneta de tinta azul ou preta, lápis preto n.º 2 e borracha macia; 
5.4.3.  original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade (RG) 

ou Carteira de Órgão ou Conselho de Classe ou Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) ou Certificado Militar ou Carteira Nacional de Habilitação com fotografia, 
expedida nos termos da Lei Federal nº. 9.503/97 e dentro do prazo de validade. 

5.5.  Somente será admitido na sala de prova o candidato que apresentar um dos 
documentos discriminados no subitem anterior, desde que permita, com clareza, a sua 
identificação. 

5.6.  Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos diferentes dos anteriormente definidos, inclusive carteira 
funcional de ordem pública ou privada. 

5.7.  Não será admitido na sala de prova o candidato que se apresentar após o horário 
estabelecido para o fechamento dos portões. 

5.8.  Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou 
a ausência do candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-
estabelecidos. 

 
Acesse o Edital completo: www.ibamsp-concursos.org.br 
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