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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE TURVO/SC 

PROCESSOS SELETIVOS Nº. 002/2018-SME 
 
 

PUBLICAÇÃO DOS LOCAIS E HORÁRIOS DE FECHAMENTO DE PORTÕES E INÍCIO E DURAÇÃO 
DAS PROVAS ESCRITAS DO PROCESSO SELETIVO 002/2018-SME 

 

1. A prova será realizada no dia 24/11/2018, nas dependências da Escola Municipal de Educação 
Básica Prof. Laurita Manfredini Bristot, situada na Rodovia SC 285 – Linha Contessi, Turvo - SC 

2. Os horários de fechamento dos portões se dará, em dois horários diferentes, conforme regras e 
divisões a seguir: 

2.1 HORÁRIO 01 (13:30h): Para os cargos de Professor III, Professor IV, Auxiliar de 
Serviços Gerais I, Auxiliar de Serviços Gerais I (Cozinha Industrial) e Psicólogo, os 
portões do prédio, onde será realizada a prova escrita, serão fechados impreterivelmente às 
13h30min.  

 

2.2 HORÁRIO 02 (16:30h): Para os cargos de Agente Administrativo Escolar, Auxiliar de 
Ensino da Educação (Educação Infantil), Auxiliar de Ensino da Educação (Educação 
Inclusiva) e Auxiliar de Ensino da Educação (Projeto das Escolas de Período Integral), os 
portões do prédio, onde será realizada a prova escrita, serão fechados impreterivelmente às 
16h30min.  

3. O candidato que chegar após o horário estabelecido para seu cargo, terá sua entrada vedada e 
será automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 

4. A prova escrita será iniciada em até 30 minutos após o fechamento dos portões e horário 
estabelecido, e terá duração máxima de 01 hora e 30 minutos. 

5. Não será admitida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões do prédio, e/ou que não 
estiver munido do Documento Original com Foto. 

6. Somente será permitida a entrada do candidato no prédio no respectivo horário estipulado para seu 
cargo, não podendo se fazer presente de outra forma. 

7. As provas terão um prazo mínimo de realização de 30 (trinta) minutos. 

8. O candidato apenas estará segurado da realização da prova mediante a apresentação do 
comprovante de validação de inscrição em caso de não constatação de seu nome nas listas de 
distribuição de locais de prova fixados na entrada do prédio onde serão realizadas as provas. 

 

 
Para mais informações, consultar o ÍTEM 6 e ANEXO I do edital 002/2018-SME, conforme seu cargo, 
publicados no endereço www.processosseletivos.com.br/turvo no dia 25/10/2018 e respectivas erratas.  
 
 
 

TURVO/SC, em 15 de NOVEMBRO de 2018. 

  
 

ROBERTO CARLOS PATEL 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo 

 
 
Fica homologada a publicação dos locais e horários de prova escrita do PROCESSO SELETIVO 
N.º_002/2018-SME do Município de Turvo/SC. 

 
 

 
TIAGO ZILLI 

Prefeito Municipal 
 


