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CONCURSO PUBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA - GO 

EDITAL 001/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO, 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 COMUNICADO do edital de abertura: 

 

COMUNICADO – SOBRE O DIA DA PROVA 

 

Art. 1º - A prova irá ocorrer na data prevista – 06/12/2020, às 09h:00min, no Município de Santa Rosa – GO. 

Caso haja necessidade, a prova poderá ser aplicada em dois turnos. 

Matutino 

Local: A definir até 20 (vinte) dias antes da primeira prova, 

Abertura dos portões: 08h:00min 

Fechamento dos portões: 08h:30min 

Vespertino 

Local: A definir até 20 (vinte) dias antes da primeira prova 

Abertura dos portões:      13h:00min 

Fechamento dos portões: 13h:30min 

 

§1º – Alguns candidatos poderão fazer a prova fora do município de Santa Rosa de Goiás, em local ainda a ser 

definido, cuja distância não ultrapassará 50 quilômetros da sede do município de Santa Rosa de Goiás. 

§2º - Devido à pandemia por conta do novo coronavírus no Brasil (COVID-19), serão tomadas medidas de 

segurança específicas para o dia da aplicação das provas.  

Art. 2º - Os candidatos deverão, no período da manhã ou tarde, comparecer ao local da prova munidos de: 

I - Máscara, a qual não será permitida em nenhuma hipótese a sua retirada ou o uso inadequado; 

II - Caneta esferográfica de tinta azul ou preta (modelo tubo transparente); 

Art. 3º - Será medida a temperatura de todo os candidatos antes de entrar no prédio o qual será aplicada a 

prova, mantendo o distanciamento necessário, para cada candidato e colaboradores do certame. 

 

Parágrafo único – Os candidatos os quais as temperaturas forem superiores a38º C farão a prova em sala 

separada junto com outros candidatos nas mesmas condições, após assinatura de termo de responsabilidade pelo 

candidato. 

Art. 4º - Nas salas de aplicação das provas, as carteiras serão separadas 1,5 m (um metro e cinquenta 

centímetros) de distância de cada uma. 
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Art. 5º - Será disponibilizado álcool em gel para todos os candidatos.  

Art. 6º - A duração da prova será de 3 (três) horas. Os Portões dos locais de aplicação das provas escritas 

fecharão 30 minutos antes do início da mesma. 

Art. 7º - O item n. 4 do Edital, que trata sobre o dia das provas e realização, permanece em pleno vigor e sem 

alterações. 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Rosa de Goiás, 26 de agosto de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA ROSA - GO  

LEILA SILVA CÉSAR 


