PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Estado do Espírito Santo

EDITAL Nº 008/2017
PROCEDIMENTOS E NORMAS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
A Prefeitura Municipal de Colatina (ES), por meio da Comissão de Concurso e a G-Strategic Gestão, Assessoria,
Serviços e Logística, tornam público a divulgação dos PROCEDIMENTOS E NORMAS PARA REALIZAÇÃO DAS
PROVAS OBJETIVAS, nos termos do Edital 001/2017 de reabertura do concurso público de provas objetivas;
para conhecimento de todos os candidatos com inscrições confirmadas, conforme Edital 004/2017 –
Homologação das Inscrições, para a Realização da Prova Objetiva, conforme segue:
1. As provas objetivas de múltipla escolha serão realizadas no município de Colatina (ES), com data prevista
para 17/09/2017, observado o cronograma de realização das provas, conforme ANEXO IV do edital
001/2017.
2. O período de duração das provas será de no máximo de 03 (três) horas para todos os cargos constantes no
anexo I do edital 001/2017, em cada turno. A prova terá seu horário de início em sala, a contar após a
distribuição dos cadernos de prova e autorização do aplicador(a).
3. A realização da aplicação das provas, no município de Colatina(ES), dependerá da disponibilidade de locais
adequados à sua realização. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados
nos estabelecimentos localizados no município de Colatina (ES), a empresa organizadora, se reserva o direito
de realizar as provas em outra data ou em outros municípios da região; não assumindo, entretanto, qualquer
responsabilidade quanto ao deslocamento e à hospedagem desses candidatos.
4. O DIA, LOCAL, Nº DA SALA E HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA, SERÁ
DEFINITIVAMENTE APONTADO NO CARTÃO DE INSCRIÇÃO DE CADA CANDIDATO, conforme especificado
no item 5 do edital 001/2017.
5. Recomendamos, ao candidato o comparecimento ao seu local de prova com pelo menos 60 (SESSENTA)
minutos antes do seu início, munidos de caneta esferográfica transparente de cor AZUL ou PRETA,
exclusivamente para o preenchimento do cartão de respostas, cientes de que não será permitida a entrada
após o horário de início e sem a apresentação do documento de identidade, previsto no item 5.2 do edital
001/2017, que deverá ser apresentado ao fiscal de sala, conferido e imediatamente devolvido.
6. Após o fechamento dos portões, observado o horário constante do cartão de inscrição, não será permitida
a entrada dos candidatos, em qualquer hipótese, sendo eliminado deste Concurso Público, o candidato que
se apresentar após o fechamento dos portões.
7. Durante a realização das provas, o candidato deverá observar as recomendações a seguir, sob pena de ser
ELIMINADO deste Concurso Público:
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a) Não será permitido comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao Concurso Público;
b) Não será permitida consulta a nenhuma espécie de livro, revista, folheto, tabelas, lápis, tabuada,
pessoalmente ou através de mecanismos eletrônicos, ou a outro elemento qualquer;
c) Não será permitida a utilização de aparelhos eletrônicos e/ou similares tais como bip, telefone celular,
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina
fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, etc ou qualquer material que não seja estritamente
necessário e permitido para a realização das provas;
d) Não será permitido a utilização de bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.
e) Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas;
f) Não será permitido utilizar aparelho telefônico e celular;
g) Não será permitido ao candidato entrar ou permanecer no local de prova portando arma(s), mesmo que
possua o respectivo porte;
h) A empresa organizadora recomenda que, no dia de realização das provas, o candidato não leve nenhum
dos objetos citados nos subitens anteriores.
8. A empresa organizadora não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos
eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
9. Será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a) Usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização;
b) Utilizar durante o período de realização das provas alguns dos equipamentos descritos no item 7.7.5;
c) For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer das provas;
d) Utilizar-se de máquinas de calcular ou equipamentos similares, livros, dicionário, notas ou impressos
que não forem expressamente permitidos, aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular,
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina
fotográfica, controle de alarme de carro, pen drive, etc., ou que se comunicar com outro candidato;
e) Faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as
autoridades presentes ou candidatos;
f) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer meio que não os permitidos;
g) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
h) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas ou caderno de questões;
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i) Não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização;
j) Descumprir as instruções contidas no caderno de provas e na folha de respostas;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
l) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
m) Agir com incorreção ou descortesia, independentemente, do momento, para com qualquer membro da
equipe encarregada da aplicação de provas do Concurso Público;
n) Recusar-se a prestar esclarecimentos, quando solicitado, para qualquer membro da equipe encarregada
da aplicação de provas do Concurso Público, na verificação de denúncias;
o) Se apresentar para as provas com sinais de embriaguez ou uso de entorpecentes;
p) Agir com incorreção ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da prova.
10. O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para o cartão de respostas, que será o único
documento válido para a correção. O preenchimento do cartão de respostas é de inteira responsabilidade
do candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções específicas contidas na capa do
caderno de questões. Não haverá substituição do cartão de respostas por erro do candidato.
11. Fica o candidato ciente que será atribuída NOTA ZERO à questão da prova objetiva que não corresponder ao
gabarito oficial ou que contiver emenda ou rasura, preenchido por outro instrumento que não caneta
esferográfica preta ou azul, mais de uma resposta assinalada, nenhuma resposta assinalada ou campo de
marcação não preenchido integralmente.
12. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar seu
cartão de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura
óptica.
13. Ao terminar as provas ou findo o horário limite para a sua realização, o candidato entregará ao aplicador de
sala, OBRIGATORIAMENTE, seu cartão de respostas devidamente preenchido e ASSINADO, sob pena de
ter seu cartão de respostas ANULADO.
14. O candidato que descumprir o disposto no item 13, e por ventura sair de posse do cartão resposta será
automaticamente eliminado do concurso público, ficando o fato registrado na Ata de Ocorrências da Sala
onde realizou a prova.
15. A relação dos cartões de respostas anulados será divulgada através de relatório juntamente com o
resultado preliminar.
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16. Após o término da prova, o candidato deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo
terminantemente proibido fazer qualquer tipo de contato com candidatos que ainda não terminaram a
prova sob pena de ser excluído do Concurso Público.
17. Será automaticamente eliminado do Concurso Público o candidato que descumprir qualquer determinação
deste Edital.
18. O caderno de provas pertencerá ao candidato somente 90 (noventa) minutos após o início da mesma.
19. O candidato somente poderá ausentar-se da sala, com a permissão do fiscal e em companhia deste ou por
pessoa por ele designada.
20. Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada para as provas, nem realização de provas fora do
horário e dos locais previamente determinados no cartão de inscrição.
21. O candidato que porventura sentir-se mal durante a realização das provas, poderá interrompê-las até que se
restabeleça no próprio local de realização das provas. Caso o candidato não se restabeleça em tempo hábil
para terminar sua prova dentro do horário estabelecido neste edital, será ele eliminado do Concurso
Público.
22. O candidato ao terminar sua prova após os 90 (noventa) minutos deverá entregar ao aplicador
obrigatoriamente o cartão de respostas que lhe será entregue 30 (trinta) minutos após o início das
provas, caso o candidato termine sua prova antes do prazo supracitado deverá entregar ao aplicador seu
cartão de respostas e seu caderno de prova.
23. A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento do lacre dos envelopes em suas
respectivas salas de aplicação, mediante termo formal e na presença de, no mínimo, dois candidatos,
aleatoriamente convidados pelo aplicador(a).
24. É de responsabilidade do candidato, conferir em seu caderno de prova o cargo pretendido, a sequência da
numeração das páginas e número de questões. Caso haja alguma incorreção no caderno de prova e mesmo
a impressão não estando legível, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala e pedir para que sejam
tomadas as devidas providências junto a Coordenação da Empresa Responsável pela realização do Processo
Seletivo. A não observância deste item será da responsabilidade do candidato.
24. Não será permitida, durante a realização das provas, a entrada e/ou permanência de pessoas não
autorizadas pela empresa organizadora nos locais de realização das provas, ressalvado no caso de
amamentação.
24. O candidato que for identificado não cumprindo qualquer um dos itens de segurança deste Edital e do Edital
de Abertura em qualquer dependência ou no trajeto da sala ao banheiro será eliminado do Concurso
Público, devendo sair imediatamente do local de prova.
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25. Os erros MATERIAIS poderão ser revistos a QUALQUER MOMENTO pela Coordenação da empresa GStrategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, sem que haja prejuízo para os candidatos.
26. Na ocorrência de caso fortuito, de força maior ou de qualquer outro fato imprevisível ou previsível, porém
de consequências incalculáveis que impeça ou prejudique a realização do concurso público, ou de alguma
de suas fases, à empresa organizadora terá reservado o direito de cancelar, substituir provas ou até mesmo
definir outra data para realização de novas provas, de modo a viabilizar o concurso público.
27. O candidato não poderá alegar desconhecimento dos DIAS, HORÁRIOS e LOCAIS de realização das provas
como justificativa por ausência. O não comparecimento no dia e horário previamente especificado no
cartão de inscrição para a realização da prova, por qualquer que seja o motivo, será considerado como
desistência do candidato e resultará na eliminação do mesmo do concurso público.
28. Os candidatos que não tiverem requerido atendimento especial na forma e no prazo estabelecido neste
edital ficarão sujeitos às normas gerais do concurso público.
29. Os 02 (dois) últimos candidatos só poderão sair de sala juntos, devendo estes testemunhar o fechamento
do envelope, juntamente com representantes da comissão coordenadora e/ou da empresa
organizadora, os quais assinarão a ata de ocorrência da sala de aplicação.
30. As demais instruções da realização das provas serão passadas pelo fiscal de sala na hora da entrega do
caderno de prova.
31. O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização da prova contidos

neste Edital, que complementa o estipulado no Edital de Abertura, bem como as demais
constantes no Edital 001/2017 e seus respectivos Anexos.
Para que não se alegue desconhecimento quanto às regras faz baixar o presente Edital que será
publicado na íntegra nos sites www.gualimp.com.br e www.colatina.es.gov.br.
Colatina (ES), 23 de agosto de 2017.
Sergio Meneguelli
Prefeito Municipal, de Colatina
Alexandre Pinheiro de Oliveira
Presidente da Comissão de Concurso
Decreto Municipal nº 20.270/2017
Antônio José Gonçalves de Siqueira
Coordenador Geral e Responsável Técnico - G-Strategic
Administrador - CRA – ES nº 7228
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