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Prefeitura Municipal de Iracemápolis 
CNPJ: 45.786.159/0001-11 

ATENÇÃO CANDIDATOS AO PROCESSO SELETIVO N. 

02/2017 DA PREFEITURA DE IRACEMÁPOLIS 

 
 

 A prova objetiva  será realizada no dia 14/01/2018 às 9h no primeiro período e 

às 14h no segundo período na Escola Estadual Cesarino Borba (Rua José Ometto, 440, 

Centro). 

 O candidato poderá verificar no Edital do Processo Seletivo o horário de sua 

prova. 

 O candidato deverá comparecer ao local da realização da prova no dia e horário 

designado, com antecedência de 30 (trinta) minutos, munido de seus documentos, além 

de caneta esferográfica de corpo transparente e tinta na cor preta para execução da 

Prova Objetiva.  

 O não comparecimento no horário e local indicado será considerado como 

desistência.  

 O ingresso no local da prova será permitido apenas aos candidatos inscritos, 

acompanhado do documento hábil de identificação que contenha foto a qual permita 

identificar o portador. 

 São considerados documentos de identidade os originais de: Carteiras ou 

Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, Forças 

Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; Cédulas de 

Identidade para estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou 

Conselhos de Classes que por Lei Federal valem como documento de identidade, 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação 

(com fotografia nos termos da Lei nº 9.503/97). 

 Não serão aceitos os documentos de identidade acima relacionados cuja foto, por 

sua antiguidade, não guarde semelhança com a aparência atual do candidato e nem 

cópia reprografada, ainda que autenticada. 

 Durante a execução das provas, não será permitida consulta de nenhuma espécie, 

nem a códigos, livros, manuais, impressos, anotações e/ou tipo de pesquisa, relógios, 

telefones celulares ou qualquer equipamento eletrônico, protetor auricular, boné, gorro, 

chapéu e óculos de sol ou qualquer outro material que não o fornecido pela Empresa 

Sayeg & Associados.  

 O telefone celular ou qualquer outro equipamento eletrônico deverá estar 

desligado e guardado em bolsa, pasta ou valise antes de entrar no prédio de aplicação. 

Durante aplicação da prova, deverão permanecer desligados e não poderão ser 

acessados até a saída.  

 Os portões serão fechados, impreterivelmente, nos horários  estabelecidos para a 

realização da prova, assim considerado como válido o horário apontado pelas 

operadoras de telefonia móvel da região, a ser aferida pelo diretor de prova.  

  A duração da prova será de 3 (três) horas improrrogáveis e será controlado pelos 

fiscais durante a aplicação da prova.  

 Foi enviado e-mail com essas informações para todos os candidatos inscritos 

deferidos. Favor verificar na caixa de entrada ou caixa de spam do e-mail informado 

quando da inscrição. 

 


