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COMUNICADO SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS 
 
 
 

 
1. O Instituto Nosso Rumo, em complemento ao Edital de Convocação divulgado em 19/09/2014, esclarece que os 

candidatos convocados para as provas objetivas e entrega dos títulos, para o Concurso Público da Prefeitura 
Municipal da Estância Balneária de Itanhaém, a realizar-se em 28 de setembro de 2014, estão alocados para a 

realização das provas conforme abaixo descrito: 

 
 Os candidatos que no ato da inscrição declararam residir na cidade de Peruíbe prestarão as provas objetivas e 

entrega de títulos (quando houver) na cidade de Peruíbe. 

 
 Os candidatos que no ato da inscrição declararam residir na cidade de Praia Grande prestarão as provas objetivas e 

entrega de títulos (quando houver) na cidade de Praia Grande. 

 
 Os candidatos que no ato da inscrição declararam residir na cidade de Itanhaém, bem como os candidatos que 

declararam residir em outras cidades (exceto em Peruíbe ou Praia Grande) prestarão as provas objetivas e entrega 

de títulos (quando houver) na cidade de Itanhaém. 

 

2. Conforme previsto no subitem 7.1.3. do Edital de Abertura, o Instituto Nosso Rumo recomenda que os candidatos 
verifiquem seu local exato de prova pela internet, através da área restrita do candidato no site 

www.nossorumo.org.br, conforme segue: 

Clique no link no canto superior direito da tela "Candidato, cadastre-se agora ou acesse sua conta". Faça o 

login no site, digitando o CPF e a senha no Painel do Candidato. Na aba Concursos, acesse a opção Concursos 
em Andamento e clique no concurso de seu interesse. Em seguida, acesse a opção Local de Prova, clique no 

link "Consulta de Local de Prova” e selecione a inscrição desejada. 

Através da área restrita o candidato terá acesso à consulta personalizada do seu local de provas evitando dúvidas 

quanto ao local correto. 

 

3. Em consonância ao item 7.3. do Edital de Abertura, não será admitida a realização das provas em local diferente ao 

que foi designado através do Edital de Convocação e pelo site do Instituto Nosso Rumo. Portanto, o Instituto Nosso 

Rumo reforça a necessidade de que todos os candidatos confirmem, através do site www.nossorumo.org.br o seu 
exato local de prova. 

 
 

 

            Itanhaém, 22 de setembro de 2014. 
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