COMUNICADO
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 001/2016
A Prefeitura Municipal de Rio Negrinho informa aos candidatos inscritos no Processo
Seletivo, realizado através do Edital nº 001/2016, que aprova escrita é obrigatória para todas as
funções e será realizada no dia 28 de agosto de 2016, das 09h10min às 11h40min, os locais
estão disponíveis no mural na sede da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, no site da Prefeitura
http://www.rionegrinho.sc.gov.br e no site da UnC www.unc.br.
O candidato é responsável pela verificação de seu local, sala e horário de prova.
Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova com antecedência mínima de 30
(trinta) minutos em relação ao início das mesmas.
O horário fixado será o Oficial de Brasília, sendo que as 09h00min os portões serão
fechados, não sendo mais permitida a entrada de candidatos.
Para a realização da prova escrita, a ser respondida em cartão-resposta, os candidatos
deverão dispor de caneta esferográfica preta ou azul e somente será permitida a realização da
prova ao candidato que apresentar documento original de identificação com foto, sendo Cédula
de Identidade ou Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos de Classe que tenham força de
documento de identificação ou Carteira Nacional de Habilitação.

6.12 - Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de ser excluído do
Processo Seletivo:
I - comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao Processo;
II - consultar livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o porte e/ou uso de máquinas de
calcular, ou qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, inclusive telefones celulares, sob pena de eliminação
do candidato do Certame;
III - ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e na companhia de
fiscal.
6.13 - Reserva-se à Comissão Organizadora, Examinadora e Julgadora do Processo Seletivo o
direito de excluir do recinto e eliminar do restante da prova o candidato que apresentar comportamento
inadequado, bem como tomar as medidas saneadoras e estabelecer critérios outros para resguardar a
execução individual e correta das provas.
6.14 - Na hipótese de anulação de questão(ões) da prova escrita, quando de sua avaliação, a(s)
mesma(s) será(ão) considerada(s) como respondida(s) corretamente pelo candidato.
6.15 - Os 02 (dois) últimos candidatos de cada sala da prova objetiva somente poderão entregar as
respectivas provas e retirar-se do local, simultaneamente;
6.16 - Os candidatos somente poderão se retirar do local das provas objetivas, após 30 minutos
(trinta minutos) do início das mesmas;
6.17 - O candidato, ao encerrar sua prova, entregará ao fiscal de sua sala, o cartão resposta da
prova objetiva devidamente assinado no verso.
6.18 - Em hipótese alguma, o candidato poderá sair da sala com qualquer material relativo à prova,
podendo copiar o gabarito no formulário próprio.
6.19 - Serão considerados aprovados na prova escrita os candidatos que obtiverem nota igual ou
superior a 4,0 (quatro) inteiros.
6.20 - Não serão fornecidos exemplares dos cadernos de prova a candidatos ou a instituições de
direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Processo Seletivo.
6.21 - O gabarito da prova escrita será publicado a partir das 16h30min do dia 29/08/2016, no mural
da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho ou através dos sites www.rionegrinho.sc.gov.br e www.unc.br.
6.22 - Somente será permitida a realização da prova ao candidato que apresentar documento
original de identificação com foto, sendo Cédula de Identidade ou Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos
de Classe que tenham força de documento de identificação ou Carteira Nacional de Habilitação.
6.23 - Não serão aceitos quaisquer outros documentos ou papéis em substituição ao exigido no item
anterior, quer eles estejam autenticados ou não.
6.24 - A Prefeitura Municipal de Rio Negrinho e a UnC não assumem qualquer responsabilidade
quanto ao transporte, alimentação e/ou alojamento dos candidatos, quando da realização das provas deste
Processo Seletivo.

