Prefeitura Municipal de Frutal
Processo Seletivo - 02/2018
ORIENTAÇÕES PARA PROVA
Prezadas (os) Candidatas (os)
Dia 15 de abril de 2018, serão realizadas as Provas Objetivas do Processo Seletivo para seleção de
Professores da rede Municipal de Ensino.
Pedimos a todos que leiam atentamente o Edital, em especial os Item 5 é todos os seus subitens que vai do
5.1 até 5.3.21.
No dia da Prova leve somente os seguintes materiais:
1234-

Carteira de identidade com foto o CNH com foto;
Caneta estereográfica transparente com tinta de cor azul;
Cartão de Confirmação local de prova ou boleto com o comprovante de pagamento da inscrição;
Poderá levar alimento e água porem deverá estar acondicionados em embalagem transparente e as
garrafas de água sem rotulo;
5- As documentações referente a Prova de Títulos. Pedimos encarecidamente que leiam o item 5.3 até
5.3.21, pois as orientações estão muito bem explicadas no texto e o IADHED não se responsabiliza
por erro cometidos pelo candidato, devido à não observação do norteado em Edital.
Sobre os aparelhos celulares e similares, pedimos que não leve no dia da prova. Serão somente 03 horas
de provas, deixe o celular em casa, pois terá detectores de metais na porta das salas para evitar a entrada
com celular dentro de sala de aplicação. Para os candidatos que venham de outra cidade, pedimos que
deixem os aparelhos dentro do carro ou com alguém responsável fora da unidade escolar.
Salientamos que sua colaboração é muito importante para que o processo corra com tranquilidade e ordem.








Local: E.M. Alonso de Morais.
Data: 15/04/2018
Horário de abertura dos portões: 13:00
Fechamento dos portões: 14:00
Início das provas: após as 14:00, quando todos os candidatos estiverem acomodados em sala.
Tempo de prova: 03 horas.
Término: dependerá do horário de início.

Contamos com a colaboração de todos.

IMPORTANTE:
Caso sua inscrição ainda não tenha sido deferida, envie imediatamente seu comprovante de pagamento para
o seguinte e-mail: concursosiadhed@gmail.com ou contato@iadhed.org
Ou pelo Whats: 32 98872 6911
O não envio do comprovante poderá acarretar o cancelamento da inscrição.
Frutal, MG, 12 de abril de 2018.
IADHED

