
  
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
    

    

PUBLICAÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA PROVA 

DO PROCESSO SELETIVO - EDITAL 10/2022 

    

        

LUCELIA FIRMINO SILVANO DE SOUSA, Secretária de Administração do Município de Paulo 

Lopes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, torna público a PUBLICAÇÃO DO LOCAL E 

HORÁRIO DA PROVA do PROCESSO SELETIVO – EDITAL 10/2022 para o preenchimento de CADASTRO 

DE RESERVA PARA ESTÁGIO remunerado para estudantes de ENSINO NÍVEL SUPERIOR EM ENSINO 

NÍVEL SUPERIOR EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITO, EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA OU 

BACHARELADO), PEDAGOGIA E PSICOLOGIA.   

         

Data: 22/05/2022            

Horário: 08 às 11h   

Local: Centro Administrativo Maria Ferreira dos Santos, Rua José Pereira da Silva,130, Centro – Paulo 

Lopes – SC   

    

 
1) O candidato deverá comparecer no local designado, com antecedência mínima de meia hora, do 

horário fixado para seu início munido de: 
 
 

A) Caneta esferográfica de corpo transparente e de tinta azul ou preta; 
 

 Não será permitido o uso de borrachas, canetas fabricadas em material não transparente, lapiseiras 

e folha de rascunho própria. 

 Sobre a carteira, deverão ficar apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de 

corpo transparente e de tinta azul ou preta. 

 
 

B) Um dos seguintes documentos no original com foto:  
 

 - Cédula de Identidade - RG;  

 - Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;  

 - Carteira de Trabalho e Previdência Social;  

 - Certificado Militar;  

 - Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.603/97 (com foto);  

 - Passaporte.    

 

2) Não será permitido durante a realização das provas: 

 

A) Portar e/ou utilizar armas de qualquer natureza, óculos escuros, lenços, itens de chapelaria, celulares 

ou quaisquer aparelhos que permitam transmissão e recepção de dados, outros equipamentos 

eletrônicos e/ou digitais e ainda relógios de qualquer natureza.  

B) Não será permitida a troca de materiais entre os candidatos ou a consulta de qualquer natureza na 

realização das provas.  

C) Não haverá aplicação de prova fora dos espaços físicos, das datas e dos horários predeterminados; 



D) No horário reservado às provas, está incluído o tempo destinado aos procedimentos de segurança, a 

distribuição dos cadernos de provas e à transcrição das respostas para o cartão de resposta.  

E) Não haverá segunda chamada para as provas.  

F) O candidato que necessitar se ausentar da sala de provas, por qualquer motivo, só poderá fazê-lo 

acompanhado de um fiscal.  

G) É de responsabilidade do candidato conferir o caderno de provas, inclusive nome e número do 

documento de identificação, no momento em que recebê-lo.  

 Caso seja verificado algum erro ou defeito de impressão, o candidato deve solicitar a imediata 

substituição do caderno de provas.  

H) Na realização das provas, os candidatos somente poderão se retirar do local de provas em definitivo 

30 minutos após o horário do início da prova. 

 

Paulo Lopes, 11 de maio de 2022.           

            

       

   

           

Lucelia Firmino Silvano de Sousa    

Secretária Municipal de Administração      


