SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO GEOLÓGICO
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL IG Nº. 001/2009 DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
OBJETIVAS, REDAÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE TÍTULOS
A Comissão do Concurso Público do Instituto Geológico, da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente, instituída pela Resolução SMA 63, de 10/09/2008 e conforme autorização do Sr. Governador
do Estado, por meio do despacho exarado no Processo SMA n° 075/2008 publicado no DOE de
28/06/2008, CONVOCA todos os candidatos inscritos no Concurso Público, Edital IG nº 001/2009,
DOE de 23/07/2009, para provimento, mediante nomeação, dos cargos de Auxiliar de Apoio à
Pesquisa Científica e Tecnológica, Oficial de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica, Agente de
Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica, Técnico de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica e
Assistente Técnico de Pesquisa Científica e Tecnológica, criados pelas Leis n° 661 e 662 de 11 de
julho de 1991, para na data, horário e local abaixo especificados, prestarem as Provas Objetivas e
Redação e para entrega de documentos comprobatórios de Títulos:
DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2009
HORÁRIO DA PROVA: 8h30
LOCAL: E.E. PRESIDENTE ROOSEVELT
RUA SÃO JOAQUIM, 320
LIBERDADE – SÃO PAULO - SP
Ao candidato só será permitida a participação nas provas, na respectiva data, horário e local
constante neste Edital de Convocação para as provas objetivas e redação, e também para entrega de
documentos comprobatórios de títulos. Este Edital de Convocação também estará disponível no
endereço eletrônico www.institutocetro.org.br.
Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas e entrega dos documentos
comprobatórios de títulos fora do local designado.
O candidato deverá comparecer 30 (trinta) minutos antes do horário estabelecido para o
fechamento dos portões, ou seja, às 8h (horário oficial de Brasília/DF) portando documento de
identidade no seu original, lápis e caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
Os portões serão fechados impreterivelmente às 8h30, observado o horário oficial de
Brasília/DF.
O ingresso no local das provas só será permitido ao candidato que apresentar 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 (CRQ, OAB, CRC, CRA etc.) e Carteira Nacional
de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97).
Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a
identificação do candidato.
Para a entrega dos documentos comprobatórios de títulos os candidatos deverão observar o
item 5.2.3.1. do Edital IG nº. 001/2009, que o regulamenta, conforme abaixo:

Os documentos relativos aos Títulos deverão ser entregues:
EXCLUSIVAMENTE no dia da aplicação das provas. Após esta data, não serão aceitos outros
documentos, sob qualquer hipótese.
I. A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos não é obrigatória. O candidato que não
entregar os documentos de Títulos poderá participar da Primeira Fase do certame, entretanto, será
avaliado conforme critérios estabelecidos no Anexo VII.
II. Os Títulos deverão ser acondicionados em:
ENVELOPE LACRADO, contendo, na sua parte externa, o nome do candidato, número de inscrição, o
código da opção para o qual está concorrendo e o número do documento de identidade. Os referidos
documentos devem ser apresentados em cópias reprográficas autenticadas. O candidato deverá
numerar sequencialmente e rubricar cada documento apresentado, PREENCHENDO A RELAÇÃO DE
DOCUMENTOS, DE ACORDO COM O MODELO DISPONÍVEL NO ANEXO VIII DO EDITAL IG Nº
001/2009,
QUE
TAMBÉM
ESTARÁ
DISPONÍVEL
NO
ENDEREÇO
ELETRÔNICO
www.institutocetro.org.br.
Os diplomas ou certificados/certidões de conclusão dos cursos deverão ser expedidos por Instituição
Oficial, e conter o carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do
documento.
No ato da entrega do envelope lacrado o candidato assinará a lista de confirmação de entrega.
No dia da aplicação das provas não será permitido o uso de aparelhos eletrônicos, a
realização de consultas ou uso de qualquer acessório que cubra as orelhas, como pode ser verificado
nos itens extraídos do Edital IG nº. 001/2009 abaixo:
No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no local de
exame com armas ou aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager,
palmtop, receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 e outros equipamentos similares etc.). O
descumprimento desta instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de
fraude.
Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das
provas, o candidato será automaticamente eliminado do Concurso Público.
Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação
entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
Não será admitido, durante as provas, o uso de boné, lenço, chapéu, gorro ou qualquer outro
acessório que venha cobrir as orelhas do candidato.
Os candidatos que tiverem cabelos compridos deverão comparecer às provas de cabelos presos.
O candidato deverá observar as demais normas e procedimentos para a realização das
provas no Edital IG nº. 001/2009 – de Abertura das Inscrições, DOE de 23/07/2009.

INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE.
São Paulo, aos 02 de outubro de 2009.
Comissão de Concurso do INSTITUTO GEOLÓGICO.

