ESTAD0 DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA
EDITAL N° 10/2017, ORIENTAÇÕES GERAIS, ALOCAÇÃO
DOS CANDIDATOS E CRONOGRAMA COMPLEMENTAR

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEARA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais, torna público pelo presente Edital, para divulgar o que segue:
1.0 – A Prova Objetiva será realizada dia 23 de abril de 2017, com início às 9h na Escola de Educação
Básica Raimundo Correa.
1.1 – Recomenda-se que os candidatos compareçam ao local da prova com antecedência de 45 minutos
antes do início da Prova. OS PORTÕES DE ACESSO AO LOCAL DA PROVA SERÃO
FECHADOS ÀS 8h50min, depois deste horário não será mais permitido o acesso ao local da prova.
1.2 – É imprescindível que os candidatos tragam: documento de identificação com foto e caneta de tinta
preta ou azul.
2.0 – No anexo ALOCAÇÃO DOS CANDIDATOS, encontra-se a lista dos candidatos com a respectiva
SALA onde será realizada a Prova Objetiva.
3.0 – Os recursos a serem interpostos em face de questões relacionados a prova objetiva, do gabarito
preliminar, resultado preliminar deverão ser interpostos por meio do formulário eletrônico disponível no
site da empresa CURSIVA www.cursivani.com.br na área do candidato.
4.0 – O cronograma complementar do presente Processo Seletivo:
22 de abril de 2017
23 de abril de 2017
23 a 25 de abril de 2017
28 de abril de 2017
29 de abril – a partir das 10h
29 de abril a 03 de maio
04 de maio de 2017
05 de maio de 2017

Prova Prática
PROVA OBJETIVA
Período para Interposição de recurso em face do resultado da prova
prática, das questões da Prova Objetiva e do Gabarito Preliminar.
Divulgação do Gabarito Definitivo
Divulgação do Resultado Preliminar
Período para interposição de recurso em face do resultado Preliminar
Divulgação do Resultado Definitivo
Homologação do Processo Seletivo
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