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Processo Seletivo para Estágio - Procuradoria-Geral de Cerejeiras - Convocação para 

a prova dissertativa – Publicação dos Locais de Prova. 

 

A Comissão do Processo Seletivo para Estágio da Procuradoria-Geral de 

Cerejeiras vem por meio deste, informar local de prova, conforme indicado abaixo: 

 

- Prova dia 28/11/2021 

- Começo da prova: 08h00min 

- Término da prova: 12h00min 

- Local de prova: Prédio da Prefeitura Municipal de Cerejeiras – Av. das Nações 

n°1919 

1. O candidato deverá utilizar máscara cobrindo nariz e boca durante o tempo 

em que estiver no local de prova; 

2. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que, durante a realização da 

prova, for surpreendido portando: 

a) aparelhos eletrônicos, tais como máquinas calculadoras, agendas eletrônicas 

ou similares, celulares, smartphones, iPod®, gravadores, pendrive, mp3 ou similar, 

qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, 

Walkman®, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e etc; 

b) relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular, lápis, 

lapiseira/grafite, marca-texto e (ou) borracha; 

c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro e etc; 

d) qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material 

transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos 

(biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas e etc). 

3. A prova terá a duração total de 04 (quatro) horas, não podendo nenhum 

candidato retirar-se da sala de provas antes de ter completado 01:00 (uma) hora após o seu 

início; 

4. O candidato deverá transcrever as respostas do Caderno de Questões para a 

Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O 

preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que 
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deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e na 

própria Folha de Respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de 

Respostas por erro do candidato; 

5. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que 

contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, 

ainda que legível; 

6. O uso dos banheiros e bebedouros será permitido tão somente, antes e 

durante a realização das provas, sendo que, o candidato que entregar a prova, não poderá 

mais utilizá-los, devendo retirar-se das dependências da escola imediatamente; 

7. Não Será permitido o uso de aparelho celular pelo candidato nas 

dependências do prédio a Prefeitura Municipal de Cerejeiras após a entrega da Folha de 

Respostas; 

8. Não será permitido o ingresso nas salas ou a permanência no local de prova 

de candidatos sem o documento original com foto, sendo sequer admitida a possibilidade 

de recepção posterior ou ainda sob o argumento de eventual trânsito em mãos de terceiros; 

9. Será eliminado do PROCESSO SELETIVO o candidato que faltar à prova 

escrita ou chegar após o horário estabelecido para o fechamento das portas e/ou deixar as 

dependências da Prefeitura Municipal de Cerejeiras sem entregar sua Folha de Respostas 

para o fiscal de sala; 

10. Não serão fornecidas pelos fiscais da sala quaisquer leis impressas 

solicitadas pelos candidatos. 

 

Cerejeiras, 26 de novembro de 2021 

 

 

___________________________ 

Alex da Silva Bastos dos Santos 

Presidente 

 

 

_____________________________                            ______________________________                   

  Simone Vieira Torres de Freitas                                Paloma Cristiane Souza da Cruz 

                      Membro                                                                           Membro 
 


