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A EMOP – EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS, através da Comissão de Fiscalização do 

Concurso Público, no uso de suas atribuições legais e a empresa “ÁSECTTA - ASSESSORIA EM CONCURSOS & 

PROCESSOS SELETIVOS - ME”, responsável pela realização deste certame, tornam público para conhecimento dos 

interessados o seguinte Edital: 

 

ATENÇÃO  

Conforme Previsto no Edital item 4.1.1  

Para os Cargos “ Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Produção, Motorista Veículo 

Leve”. 

Segue a baixo informação referente a abertura e fechamentos dos portões e início 

das provas no período da manhã.  

Período da manhã 

DOS PORTÕES 

Abertura Fechamento 

08hs:00min 08hs:30min 

DAS PROVAS 

Inicio Termino 

09hs:00min 12hs:00min 

DATA DA PROVA 

09/02/2020 

Itens do Edital. 

b) Duração da Prova: 3 (Três) horas; Os Portões dos locais de aplicação das Provas escritas 
fecharão 30 minutos antes do início. 

4.4. Durante a realização das provas não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso ou porte 
de calculadora, bip, telefone celular, walk-man ou outro meio de transmissão de som, imagem ou 
comunicação, bem como relógio que contenha calculadora eletrônica, lápis que contenha tabuada. 

4.4.1. É expressamente proibido o porte/uso de CELULARES/APARELHOS ELETRÔNICOS nos locais 
de aplicação das Provas, mesmo que desligado, sob pena de eliminação do candidato do Concurso 
Público. CASO O CANDIDATO ESTEJA COM CELULAR NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO SERÁ DESCLASSIFICADO IMEDIATAMENTE. 

4.5.2. A Comissão de Concurso Público e a ASECTTA recomendam que os candidatos NÃO LEVEM 
NENHUM DOS OBJETOS CITADOS ANTERIORMENTE, no dia de realização da prova, pois o porte e/ou 
uso desses objetos poderá acarretar na eliminação do candidato do Certame. 

4.6. O candidato deverá comparecer ao local da realização da prova com antecedência mínima de 01 
(Uma) hora, portando caneta esferográfica de tinta azul ou preta (modelo transparente), o Comprovante 
de Inscrição e a documentação de que trata o subitem 4.7. A seguir. 
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4.7. O ingresso do candidato na sala onde se realizará a prova somente será permitido mediante a 
apresentação do Comprovante de Inscrição e do documento original de identidade ou outro de igual valor 
legal, desde que contenha, no mínimo, fotografia, assinatura e filiação, preferencialmente o mesmo 
informado no ato da inscrição. 

4.7.1. O candidato que não puder apresentar no dia de realização das provas, seu documento de 
identificação original, por perda, furto, roubo ou extravio, deverá, obrigatoriamente, apresentar documento 
que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido com data não superior a 30 (Trinta) dias. 

4.15. É da inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os 
atos e resultados referentes a este CONCURSO PÚBLICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divinópolis – MG, 05 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA COSTA  

Diretor Geral EMOP 


