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ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS QUANTO À REALIZAÇÃO DA PROVA 
 
1. Para a realização da prova o candidato só poderá utilizar: 

a. Canetas esferográficas, transparente com tinta das cores azul ou preta;  
b. Documento de identificação;  
c. Água acondicionada em embalagem plástica transparente sem etiqueta/rótulo.  

 
2. Se o candidato portar objetos não permitidos, como:  

- equipamentos elétrico ou eletrônico, máquina de calcular, aparelhos celulares, ou similares; 
- bolsas, chapéus e bonés, ao entrar na sala deverá comunicar o fiscal, que indicará um local 
 para acomodar, sendo a responsabilidade unicamente do candidato. 

 
3. A posse de telefone celular, mesmo que desligado, ou uso de qualquer material, objeto ou 

equipamento não permitido, no local da prova, corredor ou banheiros, implicará na exclusão do 
candidato do PROCESSO SELETIVO, sendo atribuída nota ZERO à prova já realizada. 
 

4. A utilização de medicamentos e óculos escuros, somente com prescrição médica apresentada a 
um fiscal de sala antes do início da prova.  É proibida a ingestão de alimentos. 

 
5. É vedado ao candidato ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal.   

 
6. A prova escrita será composta por uma redação. Para os cargos de professores, o tema será 

relacionado à educação. Para os demais, o tema estará relacionado ao cargo. 
 

7. O candidato é responsável pela conferência dos dados. Qualquer divergência deverá ser 
imediatamente comunicada ao fiscal de sala. 

 
8. Ao encerrar a prova, entregue-a para o fiscal de sala constando seu CPF, número de inscrição e o 

cargo. 
 

9.  IMPORTANTE: 
A interpretação do tema é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. 
 

A REDAÇÃO NÃO DEVE SER ASSINADA. 

 

 
Horários: 

 

 13h 15min: Abertura e acesso dos candidatos ao local de prova;  
 14h 00min: Fechamento dos portões (não será permitido o acesso de candidatos, sob qualquer 

alegação, a partir deste horário). 
 14h 05min: a) Leitura das orientações para os candidatos; 

b) Abertura dos invólucros e distribuição das provas pelo nome do candidato; 
 14h 10min: Início da resolução da prova; 
 14h 40min: Permitida a primeira saída; 
 16h 10min: Final da prova . Os 3 (três) últimos candidatos devem aguardar. 
 

BOA PROVA! 


