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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 01/2020 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA ORAL 
 

O  CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO – CRECI/SP, através do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social 

Nosso Rumo, CONVOCA os candidatos habilitados e pré-classificados, conforme itens 9,3. e 

10.3. do Edital de Abertura do Processo Seletivo Público Simplificado, destinado ao 

preenchimento das vagas existentes na Tabela I do citado Edital, para a etapa da Prova 

Oral, a realizar-se de acordo com as seguintes instruções: 

 

1. As provas orais serão realizadas no dia 22 de janeiro de 2021, nos locais previamente 

determinados, conforme lista disponibilizada no Anexo I deste Edital. 

 

1.1. Ao candidato só será permitida a participação na Prova Oral no dia, horário e local 

ao qual seu nome está vinculado na lista do Anexo I deste Edital. 

 

2. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outra data, horário 

ou fora do local designado, conforme disposto no Anexo I deste Edital. 

 

3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova oral, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) minutos do horário de fechamento dos portões, ou seja, às 12h00 

(doze horas). O fechamento dos portões se dará, impreterivelmente, às 12h30 (doze horas 

e trinta minutos), observado o horário oficial de Brasília-DF. 

 

4. O ingresso no local da Prova Oral só será permitido ao candidato que apresentar pelo 

menos um dos documentos oficiais de identidade (original): Cédula Oficial de Identidade; 

Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças 

Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e 

Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas 

por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documento de 

identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ, etc) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na 

forma da Lei nº 9.503/1997). 

 

4.1. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos citados, ainda que 

autenticadas, ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital. 

 

4.1.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de 

nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de 

estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos 

ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 
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4.2. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade 

como documento de identidade. 

 

4.3. Por ocasião da realização da prova oral, o candidato que não apresentar 

documento de identidade original será automaticamente excluído do Processo Seletivo 

Público Simplificado. 

 

5. A Prova Oral terá a duração de até 10 (dez) minutos. 

 

5.1. Ao comparecerem às provas, no horário determinado no item 3 deste Edital, os 

candidatos aguardarão o momento exato da arguição em sala(s) reservada(s) a esse 

fim. 

 

5.1.1. A ordem de arguição dos candidatos será por classificação. 

 

5.1.2. O tempo de espera poderá variar entre candidatos, em função da ordem 

de convocação e o tempo utilizado para arguição. 

 

5.2. Durante o período de espera, disposto no item 5.1., bem como durante a 

realização da Prova Oral, é vedado ao candidato a consulta a livros, anotações, 

impressos ou qualquer outro material de consulta, manuais e(ou) impressos, ou ainda, 

fazer qualquer anotação. 

 

5.3. O tempo de espera citado nos itens 5.1. e 5.2. acima não poderá ser utilizado 

como justificativa para recursos contra o resultado provisório da Prova Oral. Recursos 

apresentados contra o tempo de espera não serão conhecidos. 

 

5.4. Durante o período de espera, bem como durante a realização da Prova Oral, não 

será permitida a permanência de acompanhantes nos locais designados.  

 

6. No dia da realização da prova, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer 

no local de exame com armas ou aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, 

notebook, pager, palmtop, receptor, telefone celular, walkman, MP3 Player, Tablet, Ipod, 

relógios com banco de dados, relógios digitais) e outros equipamentos similares, bem como 

óculos escuros, protetor auricular, sendo que o descumprimento desta instrução implicará na 

eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 

 

6.1. O candidato não poderá utilizar recursos de multimídia, gravação e audiovisual 

durante a exposição da apresentação oral. 

  

6.1.1. O descumprimento do item 6. e subitem 6.1. causará a eliminação do 

candidato deste Processo Seletivo Público Simplificado. 
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6.2. A utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer parte do local de 

prova. Assim, ainda que o candidato tenha terminado sua prova e esteja se 

encaminhando para a saída do local, não poderá utilizar quaisquer aparelhos 

eletrônicos. 

 

7. O Instituto Nosso Rumo recomenda que, no dia da realização da prova, o candidato 

não leve nenhum tipo de equipamento eletrônico ou objetos semelhantes. 

 

7.1. O Instituto Nosso Rumo não se responsabilizará por perdas, danos ou extravios 

de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova. 

 

8. Não será admitido, durante as provas, o uso de boné, lenço, chapéu, óculos escuros, 

gorro ou qualquer outro acessório que cubra as orelhas do candidato, bem como vestimenta 

inadequada (trajando bermuda ou trajes sumários). 

 

9. O Instituto Nosso Rumo poderá aferir a temperatura na entrada do local de prova, via 

termômetro com infravermelho. Caso o recurso seja adotado, se torna obrigatória a aferição. 

O candidato que se negar ao procedimento será eliminado do certame. O candidato que 

estiver com temperatura acima de 37,8º C, que se caracteriza a febre, não poderá realizar a 

prova. 

10. RESPONSABILIDADES DO CANDIDATO 

 

10.1. O candidato deverá manter o distanciamento de 1,5 metros de distância entre os 

outros candidatos na entrada da sala, no portão de acesso ao local de realização da prova e 

em todas as dependências do local de aplicação. 

 

10.2. De acordo com o Decreto Estadual 64.959 de 04/05/2020, o candidato deverá utilizar 

máscara cobrindo a boca e o nariz durante toda a permanência no local de prova. Não será 

permitida a entrada ao local de aplicação sem o uso de máscaras. Não serão fornecidas 

máscaras no local de aplicação. O candidato não poderá retirar a máscara durante a 

realização da prova e enquanto estiver no local a não ser para beber água de forma pontual 

e rápida ou se identificar. 

 

10.3. O candidato deverá levar caneta para uso individual fabricada em corpo transparente 

nas cores azul ou preta, para realização da prova e assinatura na lista de presença. 

 

10.4. O candidato deverá levar álcool em gel 70%, em embalagem transparente e sem 

rótulos. 
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10.5. O candidato deverá levar garrafa de água transparente e sem rótulo para uso 

individual, pois o uso do bebedouro será permitido somente para enchimento de vasilhame. 

 

10.6. O candidato que descumprir as regras e procedimentos aqui descritos, especialmente 

em relação a utilização obrigatória da máscara para proteção contra a COVID-19, ou 

descumprir as orientações quanto ao distanciamento e medidas de prevenção de contágio, 

será eliminado do concurso. 

 

10.7. O candidato deverá observar, também, as normas e os procedimentos para a 

realização da Prova Oral, estabelecidos no Edital de Abertura nº 01/2020 do Processo 

Seletivo Público Simplificado. 

 

 

São Paulo, 14 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Diretoria do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região 
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ANEXO I 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE  

SÃO PAULO 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 01/2020 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA ORAL 
 

Intervalo de candidatos por cargo – Ordem de Classificação Provisória 

 

EDIFÍCIO CORRETOR DE IMÓVEIS 

Rua Pamplona, 1200 – 7º andar – Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01405-001 

Data da Prova: 22/01/2021 

Fechamento dos Portões: 12h30 

 
 

201 – A) PST - SERVIÇOS OPERACIONAIS 
 

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO 

31900180 DANIELA SAKAMOTO SHIMBA 298328562 

31900025 FABIO ARSENIO DA SILVA 37055846 

31900516 OURIVALDO FRANÇA DE SOUZA 29637699 

31900557 ERIC MASSAMITI KUBOTA 480020814 

31900313 MARCELO PESSOA DE VASCONCELOS 20187647 

 
301 – C) PAS - ANALISTA DE TI 

 
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO 

31900078 RAFAEL DUTRA DA SILVA OLIVEIRA 446287799 

31900114 ADRIANO DE SOUZA 34291970 

31900376 JEFFERSON FERREIRA DA SILVA 33881926 

31900498 MAICCO GUIMARÃES 38120067 

31900219 TIAGO SALES ANDRADE 38385569 

31900116 RENATA MONTEIRO GADELHA 2001002362146 

31900542 MARCOS DONIZETE FOGAÇA 22083022 

31900093 THIAGO ROCHA MOREIRA PAIVA 04348698418 

31900120 TIAGO ALVES FEITOSA 34330293 

31900303 LUIZ JOSÉ DOS SANTOS 6763620 

 


