PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA
Estado do Rio Grande do Sul
Av. Fiorentino Bachi, 673 – 99840-000- Sananduva – RS - (54) 3343-1266

INSTRUÇÕES BÁSICAS PARA O CANDIDATO
5.3. – DA REALIZAÇÃO PROVA ESCRITA OBJETIVA
5.3.1. A prova escrita objetiva terá duração de 3 (três) horas e será realizada dia 07/08/2011 (sete de
agosto de dois mil e onze), com início às 08h30min e término às 11h30min (horário de Brasília).
5.3.1.1. O local de realização das provas será divulgado quando da homologação das Inscrições.
5.3.2. O candidato deverá chegar ao local da prova com no mínimo 30 (trinta) minutos de antecedência
(7h45m) em relação ao horário de fechamento dos portões, para localizar sua sala e assinar a lista de
presença.
5.3.3. As 8h15m os portões serão fechados e não será permitida a entrada de nenhum candidato após
este horário, a fim de que todos os candidatos tenham o tempo mínimo de 15 (quinze) minutos para
localizar sua sala de provas, ir ao banheiro e tomar água, para que o Concurso inicie exatamente às 8h e
30min.
5.3.4. O candidato que chegar após o horário estipulado no item acima ficará automaticamente, excluído
do certame.
5.3.5. O candidato deve entrar na sala de provas até as 8h30 minutos, após esse horário nenhum
candidato poderá entrar na sala de provas ficando excluído do certame.
5.3.6. O candidato deverá comparecer ao local de prova munido de documento original de identidade,
sempre oficial e com fotografia, comprovante de pagamento da inscrição e de 02 (duas) canetas
esferográficas de tinta azul ou preta de tubo transparente (não serão fornecidas canetas no local).
5.4. DA PROVA PRÁTICA
5.4.1. A prova prática terá peso 2 (dois) e será realizada em dia, local e horário a ser divulgado quando da
homologação das inscrições.
5.4.2. A realização da prova prática consistirá em execução de atividades específicas do cargo ao qual o
candidato concorre e será avaliada por Banca Examinadora com conhecimento e qualificação na área
objeto da avaliação.
5.4.3. Se submeterão a prova prática, os candidatos ao cargo de Motorista.
5.4.4. A data de realização das provas, local e horário será divulgado quando da homologação da
inscrições.
5.4.5. Os candidatos serão chamados por ordem alfabética, organizados em grupos de acordo com os
equipamentos disponibilizados, devendo assinar a lista de presença, sendo que caso o candidato não se
apresente na hora da chamada, não receberá nenhuma pontuação na prova prática.
5.4.6. O candidato deverá comparecer ao local das provas munido, OBRIGATORIAMENTE, de
documento de identidade, do Comprovante de Inscrição e da carteira de habilitação (CNH) na devida
categoria, sob pena de não poder realizar a prova.
5.4.7. A realização da prova prática dependerá das condições climáticas, o que pode sofrer prorrogação,
sendo informado com ampla divulgação, nova data para realização da prova.
A homologação das inscrições será divulgada em 25/07/2011, por meio de Edital publicado no mural oficial
da Prefeitura Municipal no site oficial do município www.sananduvars.com.br e em caráter meramente
informativo no site www.iobv.com.br e seus extratos serão publicados e divulgados na imprensa local.
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BOA SORTE!

