
LOCAIS DE PROVAS
 O  IADHED,  informa  a  todos  os  Candidatos  que  seus  respectivos  Cartões  de
Confirmação  e  Local  de  Provas,  estão  disponibilizados  em  suas  respectivas  Áreas  do
Candidato, favor acessar com seu CPF e sua senha e clicar em “Local de Provas”, abaixo
segue os locais.

Importante: os  candidatos  de  Auxiliar  de  Secretaria  no  Turno da  Manhã  e  Diretor  de
Secretaria no Turno da Tarde, deverão ter atenção redobrada, pois foram divididos em dois
locais  de aplicação diferentes,  sendo assim, observem corretamente o local  impresso no
Cartão.

As provas estão marcadas para às 8:00 no turno da manhã e às 14:00 no turno da tarde, os
portões serão abertos com 1 hora de antecedência para que os candidatos cheguem e não se
aglomerem, sendo assim, chegue cedo e evite aglomerações ao redor da escola.

Obrigatório levar:
1- Documento original de identidade com foto recente;
2- Caneta estereografia tinta preta em tubo transparente;
3- Aconselhamos a não levar alimentos, mas caso seja necessário os alimentos deverão estar
em recipiente transparente e deverão ser consumido fora da sala de aplicação;
4- Aconselhamos a não levar celular, pois mesmo estando dentro do envelope se o aparelho
emitir algum barulho o candidato será eliminado, só leve ser for de extrema importância;
5- Aconselhamos a evitar sair ao banheiro, só solicite a ida em caso de necessidade.

Procedimentos obrigatórios devido a Pandemia:
1- Todos os candidatos deverão comparecer com máscaras faciais, cobrindo boca e nariz e
levar também uma máscara reserva para troca após duas horas;
2- Recipiente individual de álcool 70%, para seu uso e caso queria higienize novamente sua
mesa de prova.
3-  Garrafa  de  água  transparente,  pois  os  bebedouros  estarão  lacrados  e  o  candidato  só
poderá consumir da água que levar.
4- Itens opcionais são: face shield e as luvas cirúrgicas. 

LOCAIS DE APLICAÇÃO E HORÁRIOS

Turno da manhã 
Portões abertos às 7:00 e fachado às 8:00

1- Colégio Tiradentes -  Praça Doutor César Leite 500, Centro, Manhuaçu

Cargos alocados:
a) Auxiliar administrativo (todos);
b) Auxiliar de Secretaria ( uma parte a outra parte foi alocada no Caic).

2- CAIC - Escola Municipal São Vicente de Paulo; Rua Eloy Werner 386, Bairro Alfa Sul.

Cargo alocado:
a) Auxiliar de Secretaria ( uma parte a outra parte foi alocada no Tiradentes).
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Turno da tarde
Portões abertos às 13:00 e fachado às 14:00

1- Colégio Tiradentes - Praça Doutor César Leite 500, Centro, Manhuaçu

Cargos alocados:
a) Assistente Jurídico Legislativo (todos);
b) Diretor de Secretaria (uma parte a outra parte foi alocada no Caic);
c) Operador de Áudio e Vídeo (todos);
d) Auxiliar de Serviços Gerais (todos).

2- CAIC - Escola Municipal São Vicente de Paulo; Rua Eloy Werner 386, Bairro Alfa Sul.

Cargo alocado:
a) Controlador Interno (todos);
b) Diretor de Secretaria (uma parte a outra parte foi alocada no Tiradentes).

3- Escola Municipal Ponte da Aldeia - Av. Agenor de Paula Salazar, Ponte da Aldeia, S/N

Cargo alocado:
a) Vigia (todos);
b) Assessor de Comunicação (todos).

Manhuaçu, 07 de julho de 2021.

IADHED


