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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 26/2022   

 

ATO 02: Divulgação da Data, Local e Horário da realização da Prova Objetiva   

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES, Estado de Santa Catarina, torna público torna 

público a DIVULGAÇÃO DA DATA, LOCAL E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

para contratação temporária de Monitor de Transporte Escolar, de acordo com o 

estabelecido no Edital de Processo Seletivo Simplificado n.º 26/2022. 

 

Data: 26/06/2022   

Local: ESCOLA REUNIDA PROFESSORA AVANI DA SILVA SANTOS 

     Rua Henrique Bernardo, , S/N , Freitas – Paulo Lopes /SC 

Abertura dos portões: 07:30 horas   

Fechamento dos portões: 08:15 horas   

Início das Provas Objetivas: 08:30 horas   

 

1) A duração da prova objetiva para todas as funções será de 3h00 (três horas), já incluído o tempo para o 

preenchimento da folha de respostas, e desenvolver-se-á em forma de testes, por meio de questões de 

múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas de resposta, na forma estabelecida no Edital. 

 

2) Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. 

Recomenda-se ao candidato comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 30 (trinta) 

minutos, 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.     

  

3) Não será permitido durante a realização das provas:  
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A) Portar e/ou utilizar armas de qualquer natureza, qualquer espécie de consultas bibliográficas, 

comunicação com outros candidatos, ou utilização de livros, manuais ou anotações, máquina 

calculadora, relógios de qualquer tipo, agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, mp3, 

notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor de 

mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios 

similares. 

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

C) 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.   

F) Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas.  

G) Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 

pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do 

Volante, designado pela Coordenação do Processo Seletivo Simplificado.  

H) Não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências, inclusive nos 

estacionamentos fechados internos do local de realização das provas, exceto no caso de amamentação, 

podendo ocasionar inclusive a não participação do candidato no Processo Seletivo Simplificado. 

I) Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um 

acompanhante maior de idade, que ficará em local reservado para esse fim e que será responsável pela 

guarda da criança. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da 

candidata. 

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

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

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

substituição do caderno de provas.   

L) O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 45 (quarenta e cinco) minutos 

do horário previsto para o início das mesmas, devendo entregar ao Fiscal da Sala a respectiva folha de 

respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido 

respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada.  

M) Ao final das provas, os três últimos candidatos, obrigatoriamente, deverão permanecer na sala, a fim de 

assinar juntamente com o fiscal, a ata de prova, testemunhando que o malote contendo o envelope com 

as folhas de respostas foi devidamente lacrado, sendo liberados quando todos as tiverem concluído. 

N) Após o término das provas os candidatos não poderão permanecer nas dependências do prédio. 

 

Paulo Lopes, 20 de junho de 2022. 

 

 

 

 

Nadir Carlos Rodrigues 

Prefeito Municipal 


