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ATO 005: Edital de Convocação para Realização de Provas Objetivas 
 

Ficam convocados, desde já, todos os candidatos que tiveram sua inscrição deferida, a prestarem a 
prova objetiva, na data, horário e locais abaixo especificados: 
 

Data da Prova: 22/03/2020 (Domingo) 
 

Todas as provas serão realizadas no mesmo local e horário, sendo: 
 

PROVA MATUTINA (MANHÃ) 
 

Horário de Abertura dos Portões: 08h50min 
Horário de Fechamento dos Portões: 09h20min 
Horário de Início das Provas: 09h30min 
Tempo Mínimo de Permanência: 30 (trinta) minutos 
Tempo de Prova: 2 (duas) horas 
 

Local: 

Escola de Educação Básica Otília Muller 
Avenida 29 de Novembro, n.º 1672  
Bairro Centro - Chapadão do Lageado/SC 
 

Cargos: 

• Todos os cargos do Processo Seletivo n.º 01/2020. 

 
 

Recomendamos a todos os candidatos que compareçam aos locais de prova designados com pelo menos 30 

(trinta) minutos de antecedência, bem como, verifiquem as publicações do Manual do Candidato e a Listagem 

de Candidatos por sala, identificando previamente a sua Sala e Carteira de prova, bem como, emitir um novo 
CARTÃO DE INSCRIÇÃO através da Área do Candidato, onde constam todas as informações 

inerentes à prova, inclusive o Local de Prova, Sala de Prova e Carteira de Prova. 
 

Após o fechamento dos portões (9h20min) não será permitido o ingresso de 
nenhum candidato ao local de prova. 
 
 

Chapadão do Lageado/SC, 16 de março de 2020. 
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