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EDITAL DE REAPLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E DISSERTATIVA 
PARA O CARGO DE PROCURADOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA 
 
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia e o Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal – IBAM vêm, pelo presente, convocar os 
candidatos relacionados neste documento para realizar novas provas objetivas e 
dissertativa para o cargo de Procurador, do Quadro Permanente do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia - IPREV, conforme 
informado por meio do Comunicado nº 01, datado de 25 de abril de 2019, publicado no 
site do IBAM www.ibam-concursos.org.br e no site do IPREVI www.iprevi.rj.gov.br 
 
As provas serão reaplicadas, no dia 26 de maio de 2019, na sala 1 do Colégio 
Municipal Reinado Maia Souto, situado na Rua São José, nº 211 - Centro, 
Itatiaia/ RJ. 
 
A seguir relação dos candidatos que farão as provas na sala 1: 
 
Inscrição Nome do candidato 
48153 CESAR DE ALMEIDA FERREIRA JUNIOR 
48141 CRISTIANA FRANCO DE MATTOS 
48377 ELIZANGELA MARINHO DA SILVA 
48219 HUMBERTO POLLYCENO NOVAES 
48501 MARIANA DIAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO MAYRINK 
48209 PETERSON EHRICH VASQUES RAMOS 
48186 RAPHAEL DE ANDRADE NAVES 
48358 RAQUEL MACEDO DE PAULA SANTOS BRAGA 
48125 ROBERTO BRANT DE JESUS THEOPHILO 
48162 SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS 
 
O portão será aberto às 12h00 com fechamento às 13h00, sendo o início da realização 
das provas a partir da autorização da Coordenação Geral do Concurso Público, com o 
período de quatro horas de duração. 
 
O candidato que chegar após o horário estabelecido não poderá ingressar no local de 
prova, ficando, automaticamente, excluído do certame. 
 
Para evitar atrasos, recomenda-se que os candidatos compareçam ao local de prova 
com antecedência de meia hora do horário previsto para o fechamento do portão. 
 
Não será disponibilizado novo cartão de confirmação de inscrição no site de concursos 
do IBAM, devendo o candidato tomar como base a sala informada neste Edital. 
 
O IBAM e o IPREVI não se responsabilizam por fatos externos que impeçam o 
candidato de chegar ao local de aplicação das provas no horário apropriado e que 
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independem da organização do Concurso já que não possuem gerência sobre trânsito 
ou tráfego, bem como outras situações que escapam de seu âmbito de atuação. 
 
O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da 
prova como justificativa de sua ausência. 
 
A ausência do candidato na sala de provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do candidato e resultará na eliminação do Concurso Público. 
 
Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de prova ou ainda, 
aplicação da prova em outra data, local ou horário diferentes dos divulgados neste 
Edital. 
 
O candidato deverá comparecer ao local de prova munido de documento original, 
oficial e com foto, dentro do prazo de validade, e com duas canetas esferográficas de 
tinta azul ou preta. 
 
Recomenda-se ao candidato não levar nenhum aparelho eletrônico. Caso ocorra 
alguma irregularidade será de responsabilidade do candidato. 
 
Os candidatos só poderão sair do local de realização da prova após uma hora do início 
da mesma, podendo levar o caderno de provas objetivas. 
 
Os 03 (três) últimos candidatos a terminar as provas só poderão deixar o local juntos. 
 
Os candidatos que não compareceram às provas realizadas no dia 14 de abril de 
2019 ou foram excluídos do concurso, por descumprimento das regras editalícias, 
ou solicitaram devolução do valor de inscrição não poderão realizar as novas 
provas previstas neste Edital. 
 
Naquilo que não conflitar com o disposto no presente edital aplicam-se as regras 
dispostas no Edital nº 01/2019 e demais orientações anteriores constantes do site 
www.ibam-concursos.org.br. 
 
O presente Edital será publicado no site do IPREVI de Itatiaia www.iprevi.rj.gov.br e no 
site do IBAM www.ibam-concursos.org.br e posteriormente na Imprensa Oficial do 
Município de Itatiaia. 
 
 
 

Itatiaia, 16 de maio de 2019. 
 
 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia 
 

Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM 
  

 


