COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM
CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2017
AVISO Nº 07 – CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE CONHECIMENTOS TEÓRICOS
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, no uso de suas atribuições legais, por meio da empresa RBO Serviços Públicos e Projetos Municipais EIRELI –
EPP, atendendo ao disposto no subitem 6.1.4, do Capítulo 6, do Edital 003/2017, torna pública a CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE CONHECIMENTOS TEÓRICOS do
Concurso Público Edital Nº 003/2017, conforme a seguir.
A prova será realizada no dia 10 de SETEMBRO de 2017 (DOMINGO), conforme estabelecido na tabela a seguir:
DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA DE CONHECIMENTOS TEÓRICOS

CARGOS

Data da prova: 10/09/2017 (DOMINGO)
Período de Aplicação: MANHÃ
Horário de abertura dos portões:
08h00
Horário de fechamento dos portões: 09h00
(Horário de Brasília)

AGENTE DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO

Obs.: Após o fechamento do portão, nenhum candidato poderá adentrar ao
local de provas.
Data da prova: 10/09/2017 (DOMINGO)
Período de Aplicação: TARDE
Horário de abertura dos portões:
14h00
Horário de fechamento dos portões: 15h00
(Horário de Brasília)
Obs.: Após o fechamento do portão, nenhum candidato poderá adentrar ao
local de provas.

AGENTE DE CONSERVAÇÃO DE VIA
AGENTE DE MANUTENÇÃO CIVIL (Pedreiro)
AGENTE DE MANUTENÇÃO CIVIL (Encanador)
AGENTE DE MANUTENÇÃO METALÚRGICO (Soldador)
OFICIAL DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA (Eletricista)
OFICIAL DE MANUTENÇÃO MECÂNICA (Mecânico)
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, PROJETOS E OBRAS (Modalidade: Edificações
ou Construção Civil)

As listagens com os locais de realização das provas contendo nome do candidato, local de prova, número da sala de prova e demais informações pertinentes estão
divulgadas no site da RBO Concursos (www.rboconcursos.com.br) e abaixo.
Os candidatos deverão comparecer no local indicado abaixo pelo menos 30 (trinta) minutos antes do horário de abertura dos portões, munidos do comprovante de inscrição (ou cartão de
convocação), documento oficial de identidade com foto (original) e caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
Entende-se como comprovante de inscrição, o boleto bancário referente à inscrição com o respectivo comprovante de pagamento.
Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaportes; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras
funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho.

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM
CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2017
AVISO Nº 07 – CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE CONHECIMENTOS TEÓRICOS
Não serão aceitos como documentos de identificação: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis,
não identificáveis ou danificados. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas, nem protocolos de entrega de documentos.
Eventualmente, se, no DIA DA PROVA DE CONHECIMENTOS TEÓRICOS por qualquer motivo, o nome do candidato não constar do Aviso de Convocação e nas listas oficiais divulgadas no
site da RBO, mas for apresentado o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes e prazos previstos no Edital de Abertura, o mesmo poderá participar deste Concurso Público,
devendo preencher formulário específico. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita a posterior verificação da regularidade da referida inscrição.
Não será permitida a realização da prova fora do local indicado, ao respectivo candidato, no Aviso de Convocação e nas respectivas listas oficiais divulgadas no site da RBO.
Não será admitido na sala de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis
previstos neste Aviso.
A Prova de Conhecimentos Teóricos terá duração de 3 (três) horas.

O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova após a primeira hora do início da mesma.

Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, nem a utilização de anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive consulta a
livros, a legislação comentada ou anotada, a súmulas, a livros doutrinários e a manuais.
Os equipamentos eletrônicos deverão ser desligados e acondicionados em invólucros lacrados específicos para esse fim, que serão fornecidos aos candidatos pelo fiscal de sala. O aparelho
celular deverá ter a bateria removida pelo próprio candidato.
O invólucro lacrado contendo os equipamentos eletrônicos desligados deverá permanecer sob a carteira do candidato até a entre ga da folha de respostas ao fiscal, ao término da prova. O
invólucro lacrado apenas poderá ser aberto pelo candidato após a saída do local de prova (colégio).
Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das provas escritas, o candidato será automaticamente eliminado do Concurso Público.
O candidato, durante o período de realização da prova na respectiva sala, não poderá sair da sala portando celulares (mesmo que lacrados) ou outros equipamentos eletrônicos, bolsas, livros,
nécessaires, anotações ou afins, bem como folha de resposta, caderno de questões, ou, ainda, desacompanhado de um fiscal, sob pena de eliminação.
Ao final da prova, os 2 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinarem a ata de prova, atestando a idoneidade de
sua fiscalização, e se retirando todos da sala ao mesmo tempo, sob pena de eliminação do certame.
A correção dos dados pessoais dos candidatos, como nome, nº. do RG ou data de nascimento, deve ser realizada pelo próprio candidato, impreterivelmente, no período de 5 dias úteis, a partir
da data de aplicação das provas, em campo específico no site da RBO www.rboconcursos.com.br.
A listagem completa com as inscrições deferidas contendo os dados dos candidatos inscritos e o cartão de convocação estará à disposição dos interessados no site www.rboconcursos.com.br.

Para que não alegue desconhecimento, este aviso está publicado no site www.rboconcursos.com.br
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