ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE PORTO VITÓRIA
EDITAL Nº 04/2022 DE LOCAL E HORÁRIO DA PROVA OBJETIVA E PRÁTICA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2022

O MUNICÍPIO DE PORTO VITÓRIA faz saber a quem possa interessar a publicação do
EDITAL Nº 04/2022 DE LOCAL E HORÁRIO DA PROVA OBJETIVA E PRÁTICA do
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2022, conforme segue:
1. A PROVA OBJETIVA para todos os cargos será realizada no dia 21/08/2022, com duração
máxima de 2 horas e duração mínima de 30 minutos, das 9h 45min às 11h 45min no ESCOLA
MUNICIPAL REYNALDO FREDERICO GAEBLER, situada na rua Osvaldo Gomes da Silva
nº 703, Bairro Centro, na cidade de Porto Vitória/PR.
1.2 Será vedado o acesso ao local de prova objetiva para todos os candidatos que se apresentarem
após às 09h 30min, sob qualquer alegação.
1.3 O candidato deverá comparecer no local da prova portando, obrigatoriamente, documento de
identidade e caneta esferográfica com tinta azul ou preta.
ATENÇÃO AOS HORÁRIOS DA PROVA OBJETIVA
EVENTO
HORÁRIO
Abertura dos portões dos locais de prova: entrada dos candidatos.
9h e 00min
Fechamento dos portões dos locais de prova: proibido o ingresso sob
9h e 30min
qualquer alegação a partir deste horário
Início da prova
9h e 45min
Período mínimo de permanência no local de provas. Até às
10h e 15min
Final da prova. Entrega obrigatória do cartão resposta.
11h e 45min

2. A prova prática para o cargo de BALSEIRO será realizada com todos os candidatos que
realizarem a prova objetiva, no dia 21/08/2022, às 13h30min, no Pátio da Prefeitura Municipal,
situada na rua Osvaldo Gomes da Silva, 717, na cidade de Porto Vitória/PR.
2.1. Os candidatos deverão apresentar Habilitação de Balseiro conforme a habilitação mínima do
cargo para ter direito a realizar a prova prática.
2.2. Será vedado o acesso ao local de prova prática ao candidato que se apresentar após às
13h30min e comparecer sem documento oficial de identificação (com foto) sob qualquer alegação.

Porto Vitória (PR), 15 de agosto de 2022.
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