
 

 

 

 

EDITAL Nº 003/2019 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE 

TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

 

REGULAMENTO 

1.O LOCAL DA PROVA 

1.1-A prova escrita para o cargo de Cuidador Social  será realizada das 08:00 horas ás 11:00 horas 

do dia 20 de Outubro de 2019 na Escola Municipal Professora Júlia Camões Vieito, localizada à R. 

José Pereira Gambogi, 238 - Centro, Elói Mendes. 

 

1.2- A prova para o cargo de Auxiliar de Cuidador Social  será realizada  das  13:00 horas ás 16:00 

horas no dia 20 de Outubro de 2019  Escola Escola Municipal Professora Júlia Camões Vieito, 

localizada à R. José Pereira Gambogi, 238 - Centro, Elói Mendes. 

 

1.3. Não será admitida a entrada de candidatos  que não estiver munido do Documento Original com 

Foto. 

 

2-DO HORÁRIO 

2.1- Os portões para a prova para o cargo de Cuidador Social serão abertos às 07:30 horas e fechados 

impreterivelmente às  08:00 horas. 

2.2-Os portões para a prova para o cargo de Auxiliar Cuidador Social serão abertos  às 12:30 horas e 

fechados impreterivelmente às  13:00 horas. 

2.3. Não será admitida a entrada de candidatos  após o fechamento dos portões. 

2.4-Será eliminado do  Concurso Público, o candidato que se apresentar após o fechamento dos 

portões. 

 

 

 

 



 

 

3-DA PROVA ESCRITA 

3.1-A Prova Escrita para o cargo de Cuidador Social conterá 30 (trinta) questões, de múltipla escolha, 

com 02 de peso cada resposta correta. Cada questão terá 04 (quatro) alternativas, sendo apenas 

uma a correta. 

3.2- A Prova Escrita para o cargo de Auxiliar de Cuidador Social conterá 30 (trinta) questões, de 

múltipla escolha, com 02 de peso cada resposta correta. Cada questão terá 04 (quatro) alternativas, 

sendo apenas uma a correta. 

3.3-A prova para todos os cargos versará sobre os conteúdos programáticos constantes do ANEXO 

III do Edital. 

 

4-DAS CONDIÇÕES GERAIS 

4.1- O candidato deverá apresentar documento de identidade original com foto e boleto de 

pagamento da inscrição. 

4.1.1 Depois de identificado e instalado, o candidato somente poderá deixar a sala mediante 

consentimento prévio, acompanhado de um fiscal ou sob a fiscalização da equipe de aplicação de 

provas. 

4.2-O candidato deverá assinar a lista de presença de acordo com a assinatura constante no 

documento de identificação apresentado. 

4.3. O candidato deverá verificar se os dados constantes no Cartão de  respostas estão corretos e, 

se constatado algum erro, comunicá-lo imediatamente ao fiscal da sala. 

4.4.No Cartão de respostas, o candidato deverá marcar, exclusivamente, a opção que julgar correta 

para cada questão, seguindo, rigorosamente, as orientações contidas no caderno de prova, usando 

caneta esferográfica fabricada em material transparente, de tinta na cor azul ou preta. 

4.4.1-Será considerada nula a folha de respostas que estiver marcada ou escrita, respectivamente, 

a lápis, bem como contendo qualquer forma de identificação ou sinal distintivo (nome, pseudônimo, 

símbolo, data, local, desenhos ou formas) produzido pelo candidato fora do lugar especificamente 

indicado para tal finalidade. 

4.5-Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 



 

4.6-Na correção da folha de respostas, serão computadas como incorretas as questões não 

assinaladas, as que contiverem mais de uma resposta e as rasuradas. 

4.7.Os envelopes das provas serão abertos por 02 (dois) candidatos, que comprovarão os respectivos 

lacres e assinarão conjuntamente com o fiscal de sala, um termo de abertura dos envelopes; 

4.8. Durante a prova não poderá ser feita qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquinas 

calculadoras, celulares ou quaisquer tipos de aparelhos ou anotações; 

4.9. Não será permitido qualquer tipo de comunicação do candidato com outros candidatos ou com 

o exterior do recinto, sob pena da eliminação do Processo Seletivo do(s) Candidato(s) envolvido(s). 

Aparelhos de telefonia celular, bip e/ou similares deverão ser desligados; 

4.10. As provas terão um prazo mínimo de realização de 30 (trinta) minutos e o máximo de 03 (três) 

horas; 

4.9.O candidato poderá sair da sala somente em caso especial e acompanhado de um fiscal. É 

expressamente proibido fumar nos locais das provas; 

4.11.O candidato pode retirar-se do local de realização de provas, somente 60 (sessenta) minutos 

após o seu início, não podendo levar o caderno de questões; 

4.12. Após a conclusão e entrega do cartão resposta, os candidatos não poderão permanecer nos 

corredores e dependências do local da aplicação da prova; 

4.12. Os 03 (três) últimos candidatos permanecerão na sala até a conclusão do último, para, após, 

assinarem o termo de recolhimento das provas conjuntamente com os fiscais (de sala e 

coordenador); 

4.13. Poderá ser eliminado o candidato que: 

4.13.1.tratar com falta de civilidade os examinadores, fiscais, auxiliares, aplicadores ou autoridades 

presentes; 

4.13.2. usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; 

4.13.3. deixar de atender as normas contidas no caderno de questões e na folha de respostas da 

prova e demais orientações e instruções expedidas pela Comissão Organizadora do Concurso, 

durante a realização das provas; 

4.13.4 deixar de entregar a folha de resposta da prova objetiva, ou entregá-la com marcação 

diferente das instruções contidas no caderno de questões ou sem assinatura no local reservado para 

esta; 



 

4.13.5 fizer anotação de informações relativas às suas respostas no documento de confirmação de 

inscrição ou em qualquer outro meio que não os permitidos neste Edital; 

4.13.6 ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas; 

4.13.7.perturbar, de qualquer modo a ordem dos trabalhos incorrendo em comportamento indevido; 

4.13.8. Não permitir a coleta de sua assinatura. 

4.14. As instruções constantes no caderno de questões e na folha de respostas da prova, bem como 

as orientações e instruções expedidas pela Comissão Organizadora durante a realização da prova, 

complementam este Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato. 

4.15. Findo o horário limite para a realização da prova, o candidato deverá entregar a folha de 

respostas da prova assinada, preenchida ou não, ao Fiscal de Sala. 

4.16. Na hipótese da anulação de alguma questão de múltipla escolha, a pontuação correspondente 

ao item será contabilizada para todos os candidatos. 

4.17.Não será permitida, nos locais de realização da prova de conhecimentos específicos, a entrada 

e/ou permanência de pessoas não autorizadas pela Comissão Organizadora. 

4.18.Qualquer omissão ou dúvida será resolvida pela Comissão Organizadora. 

 

 

Elói Mendes, 17 de Outubro de 2019 

Coordenação do Processo Seletivo. 

 

 

 

 

 

 

 


