
FICHA DE INSCRIÇÃO - FORMULÁRIO PARA ALUNOS

NÚMERO DE INSCRIÇÃONOME COMPLETO

CONCURSO

TELEFONE/ WHATSAPP

REGRAS EXIGIDAS PARA REALIZAÇÃO DO SIMULADO DO CONCURSO DE OFICIAL (CFO)                                                 
– CURSO PALESTRA GRATUITA – 

(Normas e regras do Edital do Barro Branco) 

 

DA PRESTAÇÃO DOS EXAMES DE CONHECIMENTOS - PARTE I 

 

As inscrições para par�cipar do SIMULADO DO CONCURSO DE OFICIAL PM (CFO) deverão ser realizadas 
PRESENCIALMENTE no período compreendido entre as 10h do dia 22/03/19 até 19h30 do dia 28/03/19. Não 
serão aceitas inscrições fora desta data. 

Taxa para inscrição:  

a) para não alunos serão exigidos 02(dois) quilos de alimentos (arroz, feijão ou açúcar) que deverão ser 
entregues no ato da inscrição (posteriormente esses alimentos serão doados a Ins�tuições de caridade); ou 

b) caso seja doador de sangue ou de órgãos, trazer o comprovante e estará isento, no entanto, deverá ter 
doado sangue dentro do prazo de máximo de 90 dias que antecedem a inscrição. Vale lembrar que para 
doadores de órgãos estes possuem no RG a autorização. (gesto de humanidade é bem-vindo no Curso 
Palestra Gratuita) 

c) Local e Horário para inscrição: Avenida Cruzeiro do Sul, 586 – Canindé -São Paulo/SP - Curso Palestra 
Gratuita, de 2ª a 6ª das 08h às 20h ou aos sábados das 09h às 12h 

d) Inscrições são PRESENCIAIS. Não serão aceitas inscrições por telefone, email, WhatsApp ou qualquer outra 
forma;  

e) A presença do candidato ao ato de inscrição é obrigatória, pois deverá assinar o Termo de Responsabilidade 
atestando total conhecimento das regras. Não serão permi�das inscrições em nome de outra pessoa ou 
re�rada do Termo de Responsabilidade para devolução posterior; não há reserva de vagas 

 

1. O SIMULADO do Exames de Conhecimentos (Parte I) do concurso de Oficial da Academia do Barro Branco do Estado 
de São Paulo possui data prevista para realização em 31 de março de 2019, das 9h30min até as 13h30min.  

2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a etapa, constante da convocação, com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) minutos, munido de: 

2.1. original ou cópia auten�cada de um dos seguintes documentos de iden�ficação com foto, dentro do prazo de 
validade e que permita, com clareza, a sua iden�ficação: Cédula de Iden�dade (RG), Registro de Iden�dade Civil 
(RIC), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Carteira Nacional 
de Habilitação (ar�go 162, V, Lei 9.503/97), Passaporte, Iden�dade Funcional expedida pelas Polícias Militares, 
Polícias Civis ou Polícia Federal, Cer�ficado de Reservista ou outro documento oficial; 

2.2. caneta esferográfica fabricada em material transparente de �nta preta (preferencialmente) ou azul, lápis preto 
e borracha. 

3. Para efeito de iden�ficação, não serão aceitos Carteira de Estudante, Crachás ou documentos sem foto, tais como 
Protocolos de requisição de documentos, Cer�dão de Nascimento ou Casamento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de 
Habilitação emi�da anteriormente à Lei nº 9.503/97 e outros não previstos neste Edital. 



                                                 

3. Para efeito de iden�ficação, não serão aceitos Carteira de Estudante, Crachás ou documentos sem foto, tais como 
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4. Os portões serão fechados no horário estabelecido para o início da realização da prova, não se admi�ndo a entrada 
do candidato que se apresentar após o horário previsto na convocação. 

5. Não haverá segunda chamada, repe�ção ou aplicação de prova fora do local, data e horário preestabelecidos.  

6. Durante a realização da prova, não será permi�do o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares, tablets, 
relógios de qualquer natureza ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos e, ainda, boné, gorro, chapéu, óculos de sol 
ou outros materiais não classificados como estritamente necessários à realização da prova. 

6.1. antes do início da prova o candidato que es�ver de posse de qualquer equipamento eletrônico deverá: 

6.1.1. desligá-lo; 

6.1.2. re�rar sua bateria (se possível); 

6.1.3. acondicioná-lo em embalagem específica fornecida pelo Curso Palestra Gratuita, devendo lacrar a 
embalagem e mantê-la lacrada, embaixo da carteira, durante todo o tempo de realização da(s) prova(s); 

6.1.4. colocar também, nessa embalagem, os eventuais pertences pessoais (bonés, gorros ou similares, relógio e 
protetor auricular); 

6.2. esse material deverá permanecer durante todo o período de permanência do candidato no local de provas, 
dentro dessa embalagem, que deverá também permanecer lacrada, até a saída do candidato do prédio de aplicação 
da(s) prova(s); 

6.3. os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados e lacrados, com seus alarmes desabilitados, até a 
saída do candidato do prédio de aplicação da(s) prova(s). 

7. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal. 

8. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de afastamento, por qualquer 
mo�vo, de candidato da sala de prova. 

9. No ato da realização do Simulado dos Exames de Conhecimentos (Partes I), o candidato receberá o caderno de 
questões e a folha de respostas personalizada, na qual deverá conferir os seus dados pessoais, assinar no campo 
apropriado, ler as instruções constantes na capa do caderno, devendo observar os seguintes procedimentos: 

9.1. o candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas, com caneta de �nta preta 
(preferencialmente) ou azul; 

9.2. a folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para 
a correção eletrônica e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala, sem emendas ou rasuras; 

9.3. não serão computadas questões não respondidas nem as que contenham mais de uma resposta (mesmo que 
uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis. 

10. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca 
poderá ser lida pelas leitoras óp�cas. 

11. Em hipótese alguma, haverá subs�tuição da folha de respostas por erro do candidato. 

12. Após o término do prazo previsto para a duração das provas, não será concedido tempo adicional para o candidato 
con�nuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a folha de respostas. 

13. O candidato somente poderá re�rar-se defini�vamente do local de aplicação depois de decorrido 75% (setenta e 
cinco por cento) do tempo de duração das provas, podendo levar consigo apenas o rascunho do gabarito para 
conferência da prova obje�va, a ser fornecido pelo Curso Palestra Gratuita e preenchido pelo candidato, sendo que: 

13.1. o candidato deverá res�tuir a folha de respostas e/ou caderno de questões ao deixar o local de provas; 

13.2. será de responsabilidade do candidato a conferência dos seus dados pessoais e do material recebido no início 
das provas, inclusive as instruções constantes na capa do caderno e da folha de respostas. 



conferência da prova obje�va, a ser fornecido pelo Curso Palestra Gratuita e preenchido pelo candidato, sendo que: 
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14. Para garan�r a lisura do encerramento da etapa, deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 (três) 
úl�mos candidatos, até que o úl�mo deles entregue sua prova, e somente poderão sair juntos do recinto após 
assinatura do termo respec�vo. 

15. Os responsáveis pela aplicação das provas não emi�rão esclarecimentos a respeito das questões formuladas, do 
entendimento de seu enunciado ou da forma de respondê-las. 

16. Será excluído do concurso público o candidato que nos Exames de Conhecimentos (Partes I): 

16.1. es�ver u�lizando ou portando, ainda que desligado, durante a realização das provas, qualquer equipamento 
eletrônico e/ou demais equipamentos indicados no item 6; 

16.2. ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento de um fiscal ou antes de decorrido o prazo mínimo 
estabelecido; 

16.3. comunicar-se com outro candidato ou com terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de 
comunicação; 

16.4. u�lizar de meios ilícitos para executar a prova; 

16.5. fizer anotação de informações rela�vas às suas respostas em qualquer material que não o fornecido pelo Curso 
Palestra Gratuita; 

16.6. não devolver o material das provas fornecido pelo Curso Palestra Gratuita (folha de respostas/caderno de 
questões/caderno de redação); 

16.7. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

16.8. agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova; 

16.9. não apresentar documento de iden�ficação previsto no subitem 2.1 para a realização da prova. 

 

DECLARO ESTAR CIENTE DE TODAS AS REGRAS DE PARTICIPAÇÃO DO SIMULADO PARA O CONCURSO DE SOLDADO 
PM, BEM COMO OS MOTIVOS QUE PODERÃO ME IMPEDIR OU EXCLUIR DO EVENTO, CASO NÃO AS CUMPRA.  

DA MESMA FORMA ESTOU CIENTE QUE CASO EU DESCUMPRA AS REGRAS, O CURSO PALESTRA GRATUITA ESTÁ 
DESOBRIGADO A RESSARCIR QUALQUER DESPESA HAVIDA, BEM COMO A EFETUAR A DEVOLUÇÃO DO EXIGIDO PARA 
MINHA INSCRIÇÃO. 

 

SÃO PAULO ______ DE ______________________ DE 2019 

 

 

___________________________________________________________________ 

NOME DO INSCRITO: 

RG: 

 


