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DIVULGAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, LOCAIS 
E HORÁRIOS DAS PROVAS OBJETIVAS REFERENTES AO 
PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº. 001/2020 

 
 

O Prefeito do Município de Treze Tílias, Estado de Santa Catarina, Excelentíssimo Senhor Mauro 
Dresch, e a Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, 
tornam pública a informação sobre os critérios de avaliação, locais e horários das provas objetivas 
relativas ao Processo Seletivo do Edital nº. 001/2020: 
 
1. DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
A prova objetiva ocorrerá: 

 
1.1 Na Escola Municipal Irmã Filomena Rabelo, na Rua Dr. Ivo D'Aquino, 220, Centro, Treze Tílias/SC, 

CEP 89.650-000,  para todos os cargos. 
 

 
2. DO DIA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
2.1 DA PROVA OBJETIVA 

 
2.2 As provas escritas objetivas de múltipla escolha serão realizadas na cidade de Treze Tílias/SC, com 

data prevista para o dia 22 de novembro de 2020 (domingo), às 9h30min, com 3h (três horas) para 
a sua realização. 

 
2.3 Observado as orientações dos órgãos de saúde competentes, em combate ao Coronavírus 

(COVID 19), o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 
antecedência mínima de 01h30min (uma hora e meia) do horário fixado para o seu início, evitando 
assim aglomeração, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material 
transparente e de ponta grossa,  documento de identidade original e usando máscara descartável 
de tecido não tecido (TNT) ou tecido de algodão (não será permitida a entrada no local de provas 
de candidato que não estiver usando máscara). 

 
2.4 Na entrada do local onde será realizada a prova, será aferida a temperatura dos candidatos 

através de termômetros infravermelhos ou outro instrumento correlato. Caso a temperatura 
aferida seja igual ou maior que 37,3°C, o candidato será encaminhado para realizar a prova em 
sala separada dos demais candidatos e orientado a procurar assistência médica. 
 

 
2.5 Todos os locais destinados a sediar a realização da prova objetiva do presente processo seletivo 

serão previamente higienizados e desinfetados com desinfetantes próprios para a finalidade antes 
e após o uso, bem como será realizada desinfecção com álcool 70% de superfícies expostas, 
incluindo as mesas, armários, maçanetas, corrimãos, interruptores, elevadores, entre outros. Será 
disponibilizado álcool 70% na entrada das salas de realização das provas e nas áreas de uso 
comum, em pontos estratégicos e de maior circulação de pessoas. Nos banheiros e lavatórios será 
disponibilizado suprimentos de sabão líquido e papel toalha. 
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2.6 Nas salas de realização das provas observar-se-á o distanciamento entre os candidatos de 1,5m 

(um metro e cinquenta centímetros). Os candidatos deverão manter o distanciamento de 1,5 (um 
metro e cinquenta centímetros) quando da saída para o banheiro (fila do banheiro), entrada ou 
saída da sala (fila para a sala). 

 
 

  
 
 

2.7 O candidato pode portar  no local de prova, unicamente: 
 

a) Documento de identificação original com foto; 
b) Caneta esferográfica fabricada com material transparente com tinta de cor azul ou preta. 

 
 

3. DO ENSALAMENTO  
 
 
 

SALA 11 – BLOCO 4 
 

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DO INSCRITO CPF CARGO 
01 461916 ISMAEL ALVES 061.972.549-48 Instrutor de Artes e Ofícios - 

Culinária 
02 461839 LUCIMARA GOME DE CAMPOS 872.377.339-15 Instrutor de Artes e Ofícios - 

Artesanato 
03 461779 ODETE FATIMA BALDO 

MARANGONI 
690.415.479-91 Instrutor de Artes e Ofícios - 

Tricô/Crochê 
04 461817 PATRICIA GOMES DE CAMPOS 007.454.479-96 Instrutor de Artes e Ofícios - 

Tricô/Crochê 

 
 
 

 
Treze Tílias/SC, 16 de novembro de 2020. 

 
Mauro Dresch 

Prefeito Municipal   

ATENÇÃO: A PORTA DE ACESSO AO LOCAL DE PROVA SERÁ FECHADO às 
09h30min. CANDIDATOS RETARDATÁRIOS NÃO TERÃO ACESSO ÀS SALAS DE 
APLICAÇÃO DAS PROVAS. 


