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O Presidente Osvaldir Ribeiro de Souza no uso de suas 

atribuições legais, vem por meio deste informar o local de realização da prova, 

referente ao Edital 001/2022 para seleção de candidatos para oportunidade de 

Estágio. 

 

LOCAL:  

E.M.E.F. Margarida Pardelhas, situada na Rua do Arvoredo, s/n, Bairro 

Hortência. 

 

DATA E HORA DE INÍCIO DA PROVA: 

05 de Fevereiro de 2022 - 10:00 Horas -  Horário de Brasília. 

 

Ficam todos os Candidatos com suas inscrições homologadas 

convocados a comparecer no local para realização da prova no dia 05 de 

Fevereiro de 2022, pedimos que os mesmo cheguem com antecedência de 30 

Minutos do horário de início da prova. Candidatos que chegarem após às 10:00 

Horas não poderão realizar a prova e serão desclassificados. 

 

Informações Importantes: 

 Caneta azul ou preta é obrigação do candidato levar para realização da 

prova; 

 Candidato precisa portar documento de Identidade com foto para 

realizar a prova. 
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 É obrigatório a utilização de Máscara durante toda a realização da prova 

(de maneira correta); 

 Será disponibilizado álcool em gel pelo fiscal de sala durante toda a 

prova, porém o candidato pode levar seu próprio frasco de álcool em gel. 

 Candidato após terminar a prova pode entregá-la a qualquer momento, 

basta chamar o fiscal e o mesmo irá coletar sua assinatura e liberá-lo. 

 Após a entrega do Cartão Resposta não será substituido, sob hipótese 

nenhuma, ficando o mesmo sob responsabilidade do candidato; 

 O Candidato após o término não poderá sair da sala com sua prova, a 

mesma deve ser entregue junto ao cartão resposta; 

 É proibido a utilização de qualquer aparelho eletrônico durante a 

realização da prova, sob pena de desclassificação. Aparelhos 

eletrônicos devem estar desligados. 

 Os 3 últimos candidatos a permanecer na prova, deveram ficar até o 

término de todos, para assinatura atestando o lacre dos envelopes. 

 

 

Santo Ângelo, RS, 02 de Fevereiro de 2022. 

 
 
 
 

 
Osvaldir Ribeiro de Souza 

Presidente Câmara de Vereadores de Santo Ângelo 
 

 


