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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 1/2019, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019. 

 

 
LOCAL DA PROVA: 

UnC – Universidade do Contestado, Bloco A 

Rua Victor Sopelsa, 3.000, Bairro Salete, Concórdia,  SC, 89711-330 

 

NORMAS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

OBJETIVA 

 

Na realização da prova escrita objetiva, o candidato deverá observar os seguintes aspectos, 

sob pena de desclassificação do certame: 

1. Comparecer no local da prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos antes do 

início da mesma, portando, obrigatoriamente, documento de identidade e caneta 

esferográfica de tubo transparente, com tinta azul ou preta; 

1.1 os portões serão fechados às 7h45min; 

1.2 são considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos 

Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos 

Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 

profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte brasileiro, certificado de reservista, 

carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público 

que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de 

habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997); 

1.3 não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos 

eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais, 

CPF, ou qualquer outro documento sem valor de identidade, bem como documentos 

ilegíveis ou não identificáveis. 

2. A prova terá duração mínima de 1 (uma) hora e será composta por questões de múltipla 

escolha. 

 

2.1 Candidato que estiver concorrendo a 1 (uma) área de atuação responderá um caderno 

de provas e 1 (um) cartão resposta, contendo questões conforme tabela abaixo: 

 

Conteúdo Nº de questões 
Pontuação por 

questão 

Pontuação total do 

conteúdo 

a) Língua Portuguesa 2 (duas) 0,40 0,80 

b) Matemática e Raciocínio 
Lógico Matemático 2 (duas) 0,40 0,80 

c) Conhecimentos 
Gerais/Atualidades 2 (duas) 0,40 0,80 

d) Conhecimentos Específicos 
na Área de Educação 4 (quatro) 0,40 1,60 

e) Conhecimentos Específicos 

(área de atuação 1) 
15 (quinze) 0,40 6,00 
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Total de Questões 
25 (vinte e cinco) 

Pontuação Total 
10,00 (dez) 

 

2.2 O candidato que estiver concorrendo a 2 (duas) áreas de atuação responderá a 2 

(dois) cadernos de prova e 2 (dois) cartões de respostas, sendo que os conteúdos das 

alíneas “a” a “d” da tabela acima serão iguais em ambos os cadernos, só havendo 

diferença nas questões de conhecimento específico (área de atuação) - alínea “e” da 

tabela acima. 

 

2.2.1 Candidatos inscritos para 2 (duas) áreas de atuação deverão observar o ensalamento 

específico para essa condição. 

 

2.3 Os cadernos de prova serão impressos em fonte Times New Roman, tamanho 12. 

 

3. Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de ficar 

excluído do Processo Seletivo: 

3.1 comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao Processo Seletivo, 

bem como consultar livros ou apontamentos; 

3.2 ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e na presença de 

fiscal; 

3.3 portar telefone celular ou qualquer outro equipamento eletrônico ou de comunicação. 

4. Em hipótese alguma haverá segunda chamada após o horário de início da prova. 

5. Os envelopes contendo as provas serão abertos pelos fiscais de sala, na presença de 

dois candidatos, que comprovarão os respectivos lacres e assinarão, juntamente com os 

fiscais, o termo de abertura dos mesmos; 

6. Todas as respostas da prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta. Não 

serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

emenda ou rasura; 

6.1 O candidato que concluir a prova e entregar o cartão resposta ao fiscal de sala, não 

poderá mais ter posse do mesmo para qualquer tipo de anotação, com exceção da ausência de 

assinatura; 

7. Na hipótese de ocorrer anulação de questões, as mesmas serão consideradas como 

respondidas corretamente por todos os candidatos. 

8. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o caderno da prova e o cartão-

resposta devidamente preenchido e assinado. 

9. Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local. 

10. No local da prova, os 3 (três) últimos candidatos permanecerão até o último concluir, 

os quais assinarão o termo de encerramento, juntamente com os fiscais, e efetuarão a 

conferência dos cartões-resposta, cujas irregularidades serão apontadas no referido 

termo. 

11. Os envelopes contendo os cadernos das provas e os cartões-resposta serão entregues, pelos 

fiscais, à Comissão. 

 
 

Comissão Coordenadora do Processo Seletivo 


