
Considerações para a Prova Objetiva, para o cargo de 

Assessor de Gestão Educacional - 2014 

 

1. Conforme especifica Portaria nº 0145/2014 – SEMED/GS, publicada no DOM 

nº 3343 de 31/01/2014 e Errata publicada no DOM nº 3350 de 11/02/2014, na 

etapa 3, a Prova Objetiva para o cargo de Assessor de Gestão Educacional 

será aplicada em um único dia, em 15/02/2014, às 9hs, na ESCOLA 

MUNICIPAL ANA MOTA BRAGA, localizada na Rua Rio 

Amazonas, 12-A, Comunidade São Sebastião, Bairro São Francisco, no horário 

improrrogável das 09:00h às 12:00h. 

2. O candidato deverá se apresentar munido de documento de identificação oficial 

com foto, com uma hora de antecedência, considerando-se automaticamente 

eliminados aqueles que acorrerem ao local, depois do fechamento dos 

portões, o que ocorrerá às 8:30h do dia de realização das provas. O horário 

descrito nos itens precedentes baseia-se na hora oficial de Manaus. 

3. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando 

documento de identidade original que bem o identifique, como: Carteiras e/ou 

Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, 

pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações 

Exteriores; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade 

fornecidas por Órgãos Públicos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei 

Federal, valem como documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, 

CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação 

(com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97).  

4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com 

clareza, a identificação do candidato.  

5. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das 

provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, 

deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em 

órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, sendo, então, submetido 



a identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de 

impressão digital em formulário próprio. 

6.  A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento 

de identificação gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição 

de conservação do documento.  

7. Deverá usar somente caneta esferográfica transparente de tinta preta, 

sendo proibida a utilização de lápis, borracha e grafite. 

8. Considerar-se-ão aprovados à continuidade do processo seletivo os candidatos 

que obtiverem 60% (sessenta por cento) de aproveitamento nas provas 

objetivas. Em qualquer hipótese, o candidato que zerar qualquer das provas 

específicas será eliminado do certame, independentemente de seu 

desempenho nas demais avaliações.  

9. O candidato aprovado para a prova objetiva pode verificar no Anexo abaixo a 

sala em que realizará a prova. 

10. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. 

11. O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a 

realização da prova como justificativa de sua ausência.  

12.  O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 

desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Processo seletivo 

Interno.  

13.  Na Prova o candidato deverá assinalar as respostas na Folha de Respostas 

personalizada, que será o único documento válido para a correção da prova. O 

preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do 

candidato, e assinar, no espaço devido, à caneta esferográfica transparente de 

tinta preta, durante o tempo de realização das provas. 

14. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 

candidato.  

15.  Não serão computadas questões não assinaladas e/ou questões que 

contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras, ainda que legíveis; 

16. O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após uma hora 

contada a partir do efetivo início das mesmas. Por motivos de segurança, o 

candidato não poderá levar o Caderno de Questões, a qualquer momento;  



17.  Será disponibilizado ao mesmo, na última folha do caderno de questões, uma 

folha de rascunho do cartão resposta, que o candidato poderá destacar e levar 

para conferência pessoal; 

18. O gabarito será disponibilizado no portal da SEMED; 

19. O candidato será sumariamente eliminado deste Processo Seletivo Público se: 

a) lançar mão de meios ilícitos para realização das provas; b) perturbar, de 

qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido 

ou descortês com qualquer dos aplicadores, seus auxiliares ou autoridades; c) 

atrasar-se ou não comparecer a qualquer das provas; d) afastar-se do local das 

provas sem o acompanhamento do fiscal, antes de ter concluído as mesmas; 

e) deixar de assinar a Lista de Presença e os respectivos Cartões-Resposta; f) 

ausentar-se da sala portando o Cartão-Resposta e/ou o Caderno de Questões; 

g) descumprir as instruções contidas nas capas das provas; h) for 

surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro 

candidato ou utilizando máquinas de calcular ou similares, livros, códigos, 

manuais, impressos ou anotações, e/ou i) após as provas, for constatado por 

meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, ter utilizado processos ilícitos 

na realização das mesmas. 

20. São vedados o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de 

comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas, relógios 

não analógicos, telefones celulares, "pagers", microcomputadores portáteis 

e/ou similares; 

21. É vedado também o uso de óculos escuros ou de quaisquer acessórios de 

chapelaria tais como chapéu, boné, gorro ou protetores auriculares; 

22. - Não será permitida a entrada de candidatos, no ambiente de provas, portando 

armas. O candidato que estiver armado será encaminhado à Coordenação. O 

candidato que não atender à solicitação será, sumariamente, eliminado. 

23.  Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de provas 

sem autorização e acompanhamento da fiscalização. 

 


