
CONCURSO GUAPIMIRIM 2014 
Manual do Candidato 

 
 

Prezado Candidato, 

Este manual não substitui a leitura do Edital do Concurso. Tem, 

apenas, a intenção de norteá-lo nesta trajetória. 

O concurso passo a passo: 

1. Ler atentamente o Edital do concurso publicado no Diário 

Municipal e disponível para download no site oficial do 

concurso em  http://www.ibap-rj.org.br  

2. Inscrever-se no concurso. 

 On-line: no período de 01 a 30/09/2014: Entrando no 

site www.ibap-rj.org.br  – ou  

 Posto Atendimento: De 01 a 30/09/2014 de 2ª a 6ª de 

09:00 às 17:00 no posto de atendimento. Rua Alcindo 

Guanabara nº 120 (Rua do Cartório), Centro, 

Guapimirim – RJ. 

3. Efetivar o pagamento do Boleto Bancário/Taxa de Inscrição, 

que deverá ser impresso após a inscrição do formulário on-

line. Para os candidatos que realizarem a inscrição no posto, 

solicitar o boleto durante o atendimento. 

4. A partir de 17/10: Imprimir, pelo site www.ibap-rj.org.br o 

CCI (Cartão de Confirmação de Inscrição) que conterá todas 

as informações referentes à realização da prova objetiva/exame 

intelectual (local, endereço, data, hora, sala etc.). Somente os 

inscritos no posto poderão, se assim desejarem, retirá-los no 

próprio posto de atendimento.   

5. Realização da Prova Objetiva - dia 26/10. Chegar ao local 

uma hora antes do horário fixado para o início, apresentando o 

CCI e documento de identificação original com fotografia e 

portando caneta esferográfica transparente de tinta azul ou 

preta. 

5.1 – Neste dia, os candidatos aos cargos de Professor I, 

Professor II, Orientador Educacional e Supervisor 

Educacional deverão entregar os títulos conforme 

especificado no Edital. 

6. Publicação do resultado final da prova objetiva pelo site 

www.ibap-rj.org.br, em 13/10. 

7. Publicação da convocação para o Teste de Aptidão Física, 

pelo site www.ibap-rj.org.br, no dia 12/11. 

8. Prova de Aptidão Física – dia 30/11. Comparecer ao local 

especificado no site, com trajes apropriados para a prática de 

Educação Física, munido de atestado médico original, emitido 

com antecedência máxima de 30 (trinta) dias da data de 

realização do teste, conforme o seguinte modelo: 

 

 

9. Conferir o resultado do Teste de Aptidão Física, no 

endereço www.ibap-rj.org.br, em 05/12. 

10. Em 19/12, conferir a publicação do resultado final das 

provas. Os classificados para as vagas disponíveis serão 

convocados para o Exame Médico, pela prefeitura. 

11. O resultado final e homologação do Concurso Público 

serão publicados no endereço eletrônico www.ibap-rj.org.br. 

 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 

Atividades 
Datas     

Previstas 

Período de inscrição 01 a 30/set 

Período de pedido de isenção da taxa de inscrição 01 a 03/set 

Divulgação do resultado da análise dos pedidos de 

isenção da taxa de inscrição 

5/set 

Recurso contra o indeferimento da isenção da taxa de 
inscrição 

8/set 

Divulgação da análise dos recursos contra 

indeferimento do pedido de isenção da taxa de 

inscrição 

9/set 

Entrega, no Posto de Inscrição, do envelope contendo 
Laudo Médico pelos candidatos a vagas reservadas 

para candidatos PNE 

15 a 17/set 

Divulgação da análise das inscrições dos candidatos de 

PNE – no site do concurso 

22/set 

Data limite para pagamento do boleto bancário 3/out 

Consulta/impressão do Cartão de Confirmação de 
Inscrição – ver no site do concurso 

17/out 

Aplicação das provas escritas para todos os cargos 26/out 

Entrega dos títulos e respectivo formulário ao fiscal de 

sala, conforme Edital,– somente para os candidatos 

aos cargos de Professor, Orientador Pedagógico e 

Supervisor Educacional 

26/out 

Divulgação do gabarito preliminar das provas 

objetivas – ver no site do concurso 

27/out 

Interposição de recursos contra o gabarito preliminar 

das provas escritas 

28/out 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos 
ao gabarito preliminar das provas objetivas 

3/nov 

Disponibilização, no site do concurso, dos cartões 

resposta. 

3/nov 

Divulgação do gabarito final das provas objetivas 3/nov 

Divulgação do resultado das Provas Objetivas para 

todos os cargos e da prova de Redação para os cargos 

que realizarão esta prova 

12/nov 

Recurso ao resultado obtido na prova de Redação 12/nov 

Convocação para o exame físico – ver no site do 

concurso 

13/nov 

Aplicação da Avaliação Física – Teste de Aptidão 

Física 

30/nov 

Resultado do pedido de recurso ao resultado obtido na 

prova de Redação 

26/nov 

Divulgação do resultado da Avaliação Física – Teste 
de Aptidão Física 

5/dez 

Divulgação resultado preliminar da avaliação de títulos 10/dez 

Pedido de recontagem dos pontos da avaliação de 

títulos 

11/dez 

Resultado do pedido de recontagem dos pontos da 

avaliação de títulos - ver no site do concurso 

13/dez 

Resultado final do concurso – Listagem de 
Classificação para homologação do concurso 

19/dez 
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