Confira abaixo algumas respostas para dúvidas apresentadas por alguns
candidatos.
1 - Como imprimir a segunda via do boleto de inscrição?
R: O candidato deve acessar a “Área do Candidato”, no site do INCP, onde pode emitir a
segunda via do boleto de inscrição.
2 - Posso fazer inscrição para mais de um cargo?
R: O candidato pode realizar inscrição em mais de um cargo, mas deve se atentar ao
horário de cada prova, pois não existe a possiblidade do candidato realizar provas
simultaneamente. As provas estão previstas para o dia 21 de outubro, sendo que na parte
da manhã está prevista a aplicação de todas as provas para os cargos de Nível Médio e à
tarde para os de Nível Superior e Fundamental.
3 – Além do vencimento base informado no edital, existe outro benefício oferecido
pela câmara aos servidores?
R: A Câmara de Barra Mansa fornece a seus servidores o vale-transporte, conforme lei
federal 7418 de 1985, e vale-alimentação, atualmente no valor de R$228,30.
4 – Não sou formado no curso exigido no edital, mas possuo experiência na área do
cargo. Posso realizar o concurso ainda assim?
R: Os cursos exigidos no edital são os requisitos básicos para preenchimento dos cargos.
Eles foram estabelecidos pela determinação legal que cria os cargos e a estrutura
organizacional da Câmara. Portanto, o cidadão que é formado em cursos diferentes do
estabelecido para cada cargo não está apto a assumi-lo, ainda que possua experiência
na área deste.
5 – Possuo pós-graduação na área do cargo, mas não sou graduado em nenhum
dos cursos estabelecidos, posso me candidatar à vaga?
R: Os cursos estabelecidos na resolução que cria os cargos se referem sempre à
graduação. Portanto, o candidato necessita ser graduado em um dos cursos
estabelecidos.
6 – Sou graduado no curso estabelecido para o cargo, mas não possuo registro no
órgão de classe, posso me candidatar?
R: Conforme estabelecido pela Câmara Municipal, o registro em órgão de classe só será
exigido ao contador e ao procurador, por serem indispensável no exercício de suas
atividades profissionais.
7 - Como saber se foi efetivada minha inscrição?
R: Está previsto no cronograma do concurso a publicação da lista com as inscrições
homologadas e não homologadas, no dia 31 de agosto, pela empresa organizadora do
concurso, INCP.
8 - O que é o Cartão de Convocação de Prova?
R: É o documento emitido pela empresa organizadora do concurso, que comprova sua
inscrição e possui todas as informações necessárias para o candidato realizar sua prova.
Ele será disponibilizado na “Área do Candidato” no site do INCP.
9 - Como é a Função de Cadastro Reserva?
R: Durante o prazo de Concurso Público a Câmara de Barra Mansa pode convocar os
candidatos aprovados de acordo com sua necessidade. Entretanto a câmara não está, em
absoluto, obrigada a dar posse ao candidato aprovado, pois este nem sequer adquiriu
uma expectativa de direito à nomeação.

10 - Qual a vigência do Concurso Público?
R: O concurso público tem vigência de dois anos, podendo ser prorrogado por igual
período.
11 - Meu nome não consta na lista de inscritos, o que devo fazer?
R: Tendo pago o boleto dentro do prazo de inscrição, e verificado a lista certa e se seu
nome realmente não se encontra dentre os inscritos, o candidato deverá entrar em
contato com a empresa, por meio do e-mail candidato@incp.org.br ou do telefone 0**(22)
2726-3252, munido de boleto quitado para que possa ser verificado o que houve.
12 - O que devo levar no dia da prova?
R: O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas com antecedência
mínima de 01 (uma) hora do horário estabelecido para o fechamento dos portões de
acesso aos locais de prova, munido de documento original de identificação oficial
com foto e de caneta esferográfica de tinta azul ou preta (tinta fixa e invólucro
transparente)
13 - Como serei informado sobre o horário e local da prova?
R: Todas as informações estarão publicadas no site da empresa organizadora do
concurso www.incpconcursos.org.br, na pagina do concurso da Câmara de Barra Mansa
e na “área do Candidato”, onde poderá ser impresso o Cartão de Convocação da Prova,
com todas as informações necessárias para o candidato realizar sua prova.
14 - Perdi meu comprovante de inscrição. Posso realizar a prova?
R: Estando seu nome na lista de inscritos, basta comparecer ao local de prova munido de
documento oficial que contenha foto, respeitando data, horário e local estabelecidos para
realização da prova.
15 - Como consultar o gabarito?
R: Os gabaritos serão publicados no site do INCP.
16 - Qual o procedimento para interpor Recurso?
R: No prazo e na forma estabelecida no item 8 do edital, o candidato deverá protocolar o
recurso.
17 - Como fazer questionamento de questões?
R: No prazo e na forma estabelecida no item 8 do edital, o candidato deverá protocolar o
questionamento de questões.
18 - Como consultar o resultado final?
R: O resultado será publicado no site da empresa organizadora do concurso, INCP.
19 - O que é a Homologação do Concurso Público?
R: A Homologação é um ato administrativo em que a autoridade competente declara
encerrado o procedimento instaurado para a realização do Concurso Público. É publicada
em jornal de circulação local e afixada na sede da Câmara Municipal.
20- De que maneira fico sabendo da convocação dos aprovados?
R: A convocação de candidatos aprovados para contratação ou nomeação é ato
administrativo que compete à Câmara Municipal de Barra Mansa, que o faz de acordo
com as necessidades advindas.

