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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - D 

 

ALIRIO JOSÉ MISTURA, Prefeito do Município de Francisco Alves, Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições legais, e na forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal e 

demais legislações pertinentes, TORNA PÚBLICO que: 

1. FICA RETOMADO o Processo Seletivo Simplificado bem como a aplicação da Prova 

Objetiva que será aplicada dia 10/05/2020. 

2. A Banca Organizadora VALESPE CONCURSOS TOMARÁ AS SEGUINTES 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO: 

2.1. Cada sala de aplicação acomodará apenas 15 candidatos, para que seja 

garantido o correto e seguro espaçamento entre os candidatos, sendo que as carteiras 

estarão devidamente identificadas com o nome e cargo do candidato. 

2.2. Serão disponibilizados gratuitamente nos espaços de uso comum, banheiros e em todas 

as salas de aplicação álcool gel para uso dos candidatos. 

2.2. Serão disponibilizados gratuitamente água e embalagens individuais descartáveis para 

consumo da mesma, evitando-se o uso de bebedouros de água coletivo. 

2.3. As carteiras e todos os espaços de uso serão higienizados observados os padrões de 

higienização recomendados pelas autoridades sanitárias. 

2.4. Será obrigatório o uso de máscara pelo candidato em todo o período de realização da 

prova, sendo vedada a entrada na escola sem o uso da mesma, nos termos da Lei Estadual 

20.189/20 que torna obrigatório o uso de máscara em ambientes coletivos em todo o 

Paraná. 

3. As provas objetivas do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020 serão realizadas nos 

seguintes termos: 

PERÍODO DA MANHÃ 

LOCAL: Escola Municipal - Professor Julio Levino Rodrigues - Rua Irmãos Villas Boas, 1108 

- Centro - Francisco Alves – PR - CEP: 87570-000. 

https://www.escol.as/cidades/4031-francisco-alves/bairros/334027-centro
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Horário de Realização da Prova: 09h00 as 12h30.  

- Os portões se abrirão as 08h30min e se fecharão as 08h50min.  

 

4. Após o fechamento dos Portões será proibido o acesso aos Locais de Prova.  

5. Os candidatos não poderão fazer a prova em horário e data diferente do constante neste 

Edital.  

6.  O ENSALAMENTO de cada candidato estará disponível no site da empresa organizadora 

www.valespe.com.br, bem como no Cartão de Identificação disponível na “Área do 

Candidato”, a partir do dia 05/05/2020. 

7.  O acesso à sala de provas só será permitido mediante a apresentação de um documento 

de identificação original e com foto, nos termos do Edital de Abertura. 

8.  Caso o documento tenha sido roubado ou furtado antes do exame, o candidato deverá 

apresentar o boletim de ocorrência expedido por um órgão policial há, no máximo, 90 dias.  

 

 

 

Francisco Alves, 30 de abril de 2020. 

 

 

ALIRIO JOSÉ MISTURA,  

Prefeito Municipal 


