
SELEÇÃO PÚBLICA PARA COMPOSIÇÃO DE BANCO DE RECURSOS 
HUMANOS DE PROFESSORES PARA ATENDER NECESSIDADES 
TEMPORÁRIAS  DAS ESCOLAS INDÍGENAS 
 
 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS NO DIA DA PROVA- 03/10/2021 

 

PROCEDIMENTOS ANTES DO INICIO DA APLICAÇÃO DA PROVA 

 

1. Os portões de acesso aos locais de provas serão abertos às 8h e fechados às 

8h45, A partir desse horário, o acesso não será mais permitido. 

 

2. Chegar ao local da prova até 08:45 e dirigir-se à sala onde será realizada a 

prova. Caso haja dúvida quanto à sala diriga-se à Coordenação. 

 

3. Usar máscara cobrindo nariz e boca durante todo o período de aplicação da 

prova, manter distanciamento de 1,5 m e higienizar as mãos cumprindo as 

medidas de prevenção ao COVID 19 previstas no Decreto Estadual N° 33.510 

de 16.03.20 e Portaria Nº 0432 de 06.08.21. 

 

4. É obrigatória a apresentação de via original de documento oficial de 

identificação com foto para a realização das provas.  

4.1- DOCUMENTOS PERMITIDOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO 

PARTICIPANTE:  

✓ Cédulas de identidade (RG) expedidas pelas Secretarias de Segurança 
Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar e pela Polícia Federal;  

✓ Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com fotografia (Lei nº 9.503, de 

23/09/97);  

✓ Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) emitida após 27/01/97.  
 

5.  O candidato deverá levar um documento que conste o número do CPF ou o 

próprio CPF, bem como algum dos documentos citados no item 4 e 4.1. 

6- O candidato impossibilitado de apresentar a via original de documento oficial 
de identificação com foto, no dia de aplicação, por motivo de extravio, perda, 
furto ou roubo poderá realizar as provas desde que:  apresente boletim de 
ocorrência expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias do dia de 
aplicação da prova. 
 



7. Desligar o celular, deixando-o embaixo da carteira junto com os demais 

objetos pessoais. Em cima da carteira, deixar apenas  o documento de 

identificação e caneta esferógráfica azul. 

8- Caso algum candidato necessite ir ao banheiro, após ter sido identificado e 

ingressado na sala, este deverá ser identificado quando do seu retorno, 

  

9.  Aguardar o inicio da prova. 

 

PROCEDIMENTOS DURANTE A APLICAÇÃO PROVA 

 

1. Caso algum candidato necessite ir ao banheiro, após o início da prova , este 

deverá chamar  o Fiscal de Sala e aguardar a chegada do Fiscal Volante que o 

(a) acompanhará. 

2. Manter o uso da máscara durante toda a prova. Caso precise substituíla-la, 

chame o Fiscal de Sala. 

3- A participante lactante que solicitou atendimento especializado deverá, no dia 

da  realização da prova,  levar um acompanhante adulto, conforme art. 5º da Lei 

nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e art.3° da Lei n° 13.872, de 17 de setembro 

de 2019, que ficará em sala reservada e será responsável pela guarda do 

lactente (criança), ou seja, a participante lactante não poderá ter acesso à sala 

de provas acompanhada da criança. 

4- O acompanhante da participante lactante não poderá ter acesso à sala de 

provas e deverá cumprir todas as normas estabelecidas para o dia da prova. 

3- A prova iniciará às 9hs e terminará às 12hs.  

 

4-  A entrega da prova pelo candidato só poderá ocorrer uma hora após seu 

início. 

 

5-. Ao concluir  a prova, o candidato não poderá permanecer no local. 

6- Será eliminado da prova e consequentemente da seleção, o candidato que: 
registrar ou divulgar por imagem ou som a realização da prova ou qualquer 
material utilizado na prova. 
6.1- Perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas. 
6.2- Comunicar-se verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma, com 
qualquer pessoa que não seja o fiscal de sala, após o inicio da prova. 



 
 

APÓS O TÉRMINO DA APLICAÇÃO DA PROVA 

 

1. Antes de sair da sala, verifique seus objetos pessoais para não esquecê-los. 

 

2. Continue usando  máscara e higienize as mãos ao sair. 

 

3. É proibido conversar ou comentar sobre a prova enquanto estiver no local de 

aplicação. 

 


