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O Presidente do Conselho Federal de Educação Física - CONFEF, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA todos
os candidatos inscritos na Seleção Pública para provimento de vagas, em conformidade com o Edital de Abertura nº
01/2011e ao disposto na Portaria do CONFEF Nº 172/2011, que dispõe sobre a instituição do Plano de Cargos e
Salários do Conselho Federal de Educação Física e com o presente Edital, para prestarem a Prova Objetiva e Discursiva
(quando for o caso), no dia 12 de fevereiro de 2012, de acordo com as instruções divulgadas abaixo e a Relação de
Candidatos em ordem alfabética divulgada no Anexo I deste Edital.

CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA
1. Ao candidato só será permitida a participação na Prova Objetiva e Discursiva (quando for o caso), em data, horário e
local respectivos, constantes neste Edital de Convocação ou nas informações disponibilizadas no endereço eletrônico da
Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br).
2. Não será permitida, em hipótese alguma, realização da Prova Objetiva e Discursiva (quando for o caso) fora do local
designado.
3. O candidato deverá comparecer à E.M. Afonso Pena, sito à Rua Barão de Mesquita, 499 - Tijuca - Rio de Janeiro,
para prestação da prova às 8h (oito horas), ou seja, com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos antes do
horário de fechamento dos portões, que se dará às 9h (nove horas), observado o horário oficial de Brasília-DF, portando
documento de identidade no seu original, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis e borracha.
3.1. Os portões serão fechados, impreterivelmente, às 9h (nove horas), observado o horário oficial de Brasília.
3.2. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.
4. O ingresso no local de aplicação das provas só será permitido ao candidato que apresentar ORIGINAL de um dos
documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou Cédula de Identidade expedida pela
Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou 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 (CRQ, OAB, CRC, CRA, CRF etc.) e
Carteira Nacional de Habilitação - CNH (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97).
4.1. 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 e protocolos.
4.2. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade ou qualquer um dos documentos mencionados no item 4.,
deste Edital, ainda que autenticadas.
4.3. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do
candidato.
5. No dia da realização das Provas, conforme itens 7.6., 7.6.1. do Edital de Abertura nº 01/2011 da Seleção Pública, não
será permitido ao candidato:
Entrar e/ou permanecer no local de exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador,
notebook, pager, palmtop, receptor, telefone celular, walkman, MP3 player, relógio digital, relógio com banco de dados) e
outros equipamentos similares, bem como protetor auricular, sendo que o descumprimento desta instrução implicará na
eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
O candidato que estiver portando equipamento eletrônico deverá desligá-lo, permanecendo nesta condição até a saída
do candidato do local de realização das provas, sendo que a Cetro Concursos não se responsabilizará por perdas ou
extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles
causados.
5.1. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico, durante a realização das provas, o
candidato será automaticamente eliminado da Seleção Pública, de acordo com subitem 7.6.2. do Edital de Abertura nº
01/2011 da Seleção Pública.
5.2. A Cetro Concursos recomenda que, no dia da realização das provas, o candidato não leve nenhum tipo de
equipamento eletrônico ou objetos semelhantes.
6. Caso o candidato esteja de posse de algum(ns) tipo(s) de equipamento(s) eletrônico(s), este(s) deverá(ão) ser
desligado(s), retirado sua respectiva bateria, antes de ser(em) acondicionado(s), devendo permanecer desta mesma
forma, até a saída do candidato do local de prova. A bateria do celular deverá ser retirada, pelo candidato, sob pena de
exclusão da Seleção Pública, caso este venha a tocar nas dependências do local de prova.
6.1. Os pertences pessoais dos candidatos, indicados no item 5, deste Edital, deverão ser acondicionados em material
específico, fornecido pelo fiscal, antes do início das provas, e acomodados em local a ser indicado.
6.1.1. A Cetro Concursos não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos
ocorridos durante a realização das provas.

7. A totalidade das Provas Objetivas e Discursivas (quando for o caso), terá a duração de 4 (quatro) horas para todos
os cargos.
7.1. A totalidade do tempo de realização das Provas Objetiva e Discursiva, compreende o tempo total para a resolução
das referidas Provas e para o preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva, elaboração e transcrição do
texto da Prova Discursiva, quando for o caso.
7.2. Durante a realização das Provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
7.3. Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala de realização de prova, após decorridas 2h
(duas horas) de seu efetivo início.
7.4. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões, faltando 60 (sessenta) minutos para o término do
horário estabelecido para o fim das provas, desde que o candidato permaneça em sala até este momento.
8. Durante as provas, o candidato que quiser ir ao banheiro deverá solicitar ao fiscal sua saída da sala e este designará
um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo,
antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais.
8.1. Na situação descrita no item 8. acima, se for detectado que o candidato estiver portando qualquer tipo de
equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente da Seleção Pública.
8.2. Ao fim da prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas, não podendo
permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os banheiros.
9. O candidato deverá observar, também, as normas e os procedimentos para a realização das provas, estabelecidos no
Edital de Abertura nº 01/2011 da Seleção Pública.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2012.
JORGE STEINHILBER
Presidente do CONFEF
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Data da Prova: 12/02/2012
Horário de Apresentação (Oficial de Brasília): 8h
Horário de Fechamento dos Portões (Oficial de Brasília): 9h
Intervalo Alfabético de Candidatos por Cargo
Cidade de Prova: Rio de Janeiro
Local de Prova:
E.M. Afonso Pena
Rua Barão de Mesquita, 499
Tijuca - Rio de Janeiro
200 - Faxineiro

Inscrição Nome

Sala

300000001N

ALINE DA SILVA

001

300000002P

ALTANIR ROCHA

001

300000003R

CLAUDIANA SILVA DE OLIVEIRA

001

300000004T

CLEIDE JESUS DA CONCONCEICAO

001

300000005V

DAVID CARDOSO DE MELO

001

300000006M

DECIO FRANCISCO DA SILVA ALVES

001

300000007O

DENISE ARCIDÔNIO DA SILVA

001

300000008Q

DIEGO STANESCOU DA SILVA

001

300000009S

ERIVALDA DE SOUSA

001

300000010O

FABIO MARTINS SENA

001

300000011Q

GILBERTO ALVES DA SILVA

001

300000012S

HELEILTON JAIME BONFIM DA CRUZ

001

300000013U

JACKSON DIAS SIMOES

001

300000014L

JANDIRA VALÉRIA ASSIS RODRIGUES

001

300000015N

JÉSSICA SOUZA JUVENATO

001

300000016P

JORGE LUIS DA SILVA

001

300000017R

JOSE AUGUSTO RAMOS CARNEIRO

001

300000018T

JUCEMARA SAMPAIO FERREIRA

001

300000019V

LEANDRO BASTOS DE SOUZA

001

300000020R

LUIS FERNANDO DA SILVA SANTOS

001

300000021T

LUIZ ANTONIO ALVES DE CARVALHO

002

300000022V

MARCOS LUIZ SOUZA DOS SANTOS

002

300000023M

MARIA DINALVA COSTA DAS NEVES

002

300000024O

MARIVALDO HERVAL PINHEIRO

002

300000025Q

MERICIO EDUARDO SANTOS SIRQUEIRA

002

300000026S

NOEMIA DA SILVA NASCIMENTO

002

300000027U

PATRICIA MEDEIROS DE ALMEIDA

002

300000028L

PAULO SERGIO GARCIA BASTOS

002

300000029N

RAFAEL DE LIMA SENA

002

300000030U

RÔMULO BRITTO LEAL

002

300000031L

ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA

002

300000032N

SERGIO PEREIRA NASCIMENTO

002

300000033P

THAMYR SOUZA LIMA DOS SANTOS

002

300000034R

THIAGO HERMÍNIO DA SILVA

002

300000035T

VALDEREZ AZEVEDO SOUZA DA SILVA

002

300000036V

WANDER IRWING DA SILVA TEIXEIRA

002

300 - Auxiliar do Departamento de Controle de Desempenho e Finanças

Inscrição Nome

Sala

300000037M

ANA CAROLINA DALLAPICOLA TEIXEIRA CONTARATO

003

300000038O

CLÁUDIA VERÔNICA ANACLETO SILVA

003

300000039Q

JULIANA NASCIMENTO SANTOS

003

300000040M

SOLANGE MARIA DOS SANTOS

003
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