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A Secretaria da Administração Penitenciária, por meio da Comissão de Concurso 

Público, instituída mediante a Resolução SAP nº 40, publicada no Diário Oficial do Estado de 

26.02.2016, alterada pela Resolução SAP nº 36, publicada no Diário Oficial do Estado de 30.03.2017, 

divulga que está disponível no site da MS CONCURSOS os LOCAIS DA PROVA OBJETIVA a se realizar no 

dia 06 de agosto de 2017 às 13he 45min. (fechamento dos portões). 

 
I. DOS LOCAIS DE PROVA.   
1.  A relação de candidatos distribuídos por LOCAL DE PROVA encontra-se disponível 

no site www.msconcursos.com.br, aba “LOCAIS DE PROVA”. 
2. Para localizar o endereço onde realizar-se-á a prova, o candidato deverá acessar a 

“ÁREA DO CANDIDATO” ou aba “LOCAIS DE PROVA” e consultar o arquivo correspondente à cidade 

escolhida no ato da inscrição. 

 

II. DA PROVA OBJETIVA 

1 - Os candidatos deverão chegar ao local da prova objetiva, divulgado no site 

www.msconcursos.com.br, com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário dos 

fechamentos dos portões, não sendo admitido o ingresso de candidatos, sob pretexto algum, após o 

fechamento dos mesmos. 

2. Será admitido, no local da prova objetiva, somente o candidato que estiver: 

a) com caneta esferográfica, de tinta azul ou preta; 

b) munido do original de um dos seguintes documentos oficiais, vigentes e com foto, 

de forma a permitir com clareza a sua identificação: cédula de identidade (RG), carteira de trabalho e 

previdência social, carteira de órgão ou conselho de classe, carteira nacional de habilitação ou 

passaporte. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

desconhecimento, é expedido o presente Edital. 

 

 

São Paulo, 28 de julho de 2017. 
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Presidente da Comissão - Suplente 


