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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
Secretaria de Planejamento e Gestão 
 

Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - Iamspe 
 

EDITAL Nº 26/2018 – CONVOCAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
 

O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – Iamspe, por meio da Comissão Especial de Concurso 
Público, instituída mediante Portaria Iamspe nº 18 de 15, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE) de 
16/07/2016, e nos termos do Decreto nº 60.449, de 15 de maio de 2014, CONVOCA todos os candidatos cujas inscrições para 
o concurso público Edital de abertura de inscrições nº 14/2018 foram definitivamente deferidas para a prestação da prova 
objetiva, a realizar-se no dia e horário apontados no item I abaixo. 
 
I - Data e horário da prova 
 
Data de prova: 27/05/2018 

Horário de abertura dos portões: 07h00 (sete horas) 

Horário de fechamento dos portões: 08h00 (oito horas) 

Tempo total de prova: 04h00 (quatro horas) 

Permanência mínima em sala sem levar o caderno de questões: 02h00 (duas horas) 

Permanência em sala podendo levar o caderno de questões: 03h30 (três horas e trinta minutos) 

Todos os horários acima indicados têm como referência o horário oficial de Brasília/DF. 

 
II - Da realização da prova 
 

1 Os candidatos deverão visualizar os locais de prova por meio de consulta individual através do site www.nossorumo.org.br, 

acessando “Todos os Processos” → “Processos em Andamento”, → “Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público 

Estadual - Iamspe” → “Saiba mais”, e acesse o ícone de “Local de Prova” com seu CPF e senha. 

 

2 Recomenda-se que os candidatos imprimam seu local de prova para maior facilidade na localização, conforme procedimento 

descrito no item acima. 

3 Será admitido no local da prova somente o candidato que estiver: 

a) com caneta esferográfica, de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, lápis e borracha. Os candidatos que 

estiverem com caneta de material não transparente terão seus materiais vistoriados pelos fiscais de aplicação; e 

b) munido do original de um dos seguintes documentos oficiais, vigentes e com foto, de forma a permitir com clareza a sua 

identificação: 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, entre outros); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; 

carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira 

nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159º da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, publicada no 

Diário Oficial da União de 24 de setembro de 1997). 

4 O candidato que não apresentar um dos documentos elencados na alínea b do item anterior não realizará a prova objetiva, 

sendo considerado ausente e eliminado deste concurso público. 

5 Não serão aceitos para efeito de identificação, por serem documentos destinados a outros fins: protocolo de requisição de 

documento, carteira de reservista, certidão de nascimento ou de casamento, título eleitoral, carteira nacional de habilitação emitida 
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anteriormente à Lei nº 9.503, de 23/09/1997, carteira de estudante, crachá, identidade funcional de natureza pública ou privada, 

documentos vencidos há mais de 30 (trinta) dias ou qualquer outro que não os elencados na alínea b. 

 
III - Das disposições finais 
 

O candidato deverá observar todas as instruções contidas no Edital de abertura de inscrições nº 14/2018 para a realização das 

provas. 

 
 
São Paulo, 19 de maio de 2018. 
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