
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2014 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS – PMP e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, no uso 
de suas atribuições, tornam pública a CONVOCAÇÃO para as Provas Objetivas do Concurso em epígrafe. 

 
 
1. DATA / HORÁRIO DAS PROVAS 

 
Data da Prova: 01/03/2015  
 
Manhã – Cargos de Nível Médio 
Cuidador Escolar e Intérprete de Libras 
Horário de Abertura dos Portões: 7h30min.  
Horário de Fechamento dos Portões: 8h15min.  
Início das Provas: 8h30min. 
 
Tarde – Cargos de Nível Superior 
Instrutor de Libras e Professores de Educação Básica 
Horário de Abertura dos Portões: 13h30min.  
Horário de Fechamento dos Portões: 14h15min.  
Início das Provas: 14h30min. 
 

1.1. Os horários mencionados no presente Edital obedecerão ao horário oficial de Brasília.  
1.2. As Provas Objetivas terão duração de 4 (quatro) horas. 
1.3. O tempo de permanência mínima da sala, depois do início da prova, é de 2(duas) horas. 
 
2. LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
2.1. O cartão de convocação para as provas contendo o local, a sala e o horário de realização será 

disponibilizado no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, a partir das 16 horas de 23 de fevereiro de 
2015.  

2.2. Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 60 (sessenta) minutos antes dos fechamentos 
dos portões para realização das provas, munidos do original de documento de identidade oficial com 
foto, de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e cartão de convocação para as provas. 

2.3. É de inteira responsabilidade do candidato a consulta do local de prova. 
 
3. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 
3.1.  Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento original de 

identidade, de acordo com item 7.19 alínea “b” do Edital de Abertura do Concurso Público. 
3.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a 

identificação do candidato. 
 

 
Petrópolis, 20 de Fevereiro de 2015. 


