MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA/SP
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 03/2020
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS ONLINE
O Prefeito do Município de Artur Nogueira/SP, usando de suas atribuições legais, torna pública a CONVOCAÇÃO PARA
AS PROVAS OBJETIVAS ONLINE do Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 03/2020, conforme segue.
As provas on line serão realizadas no dia 10 de janeiro de 2021, nos horários (horário de Brasília/DF) abaixo descritos:

PERÍODO DE APLICAÇÃO: “A”
FUNÇÕES
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB
PEB

DATA/ HORÁRIO DA PROVA ONLINE
Data da Prova: 10 de janeiro de 2021

I – PROFESSOR AUXILIAR
I – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
I – ENSINO ESPECIAL
II – ARTES
II – EDUCAÇÃO FÍSICA
II – INGLÊS

Horário de Liberação ao início da prova objetiva: 08h às 08h10
Término da prova objetiva: Até às 09h25

PERÍODO DE APLICAÇÃO: “B”
FUNÇÕES
PEB I – ENSINO FUNDAMENTAL

PEB I – PROFESSOR PARA EJA
PEB I – ENSINO ESPECIAL – “DEFICIÊNCIA VISUAL”
PEB I – ENSINO ESPECIAL – “DEFICIÊNCIA AUDITIVA
E/OU LIBRAS”
PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA PARA A “EDUCAÇÃO ESPECIAL”

DATA/ HORÁRIO DA PROVA ONLINE
Data da Prova: 10 de janeiro de 2021
Horário de Liberação ao início da prova objetiva: 10h30 às 10h40
Término da prova objetiva: Até às 11h55

Até o dia 6 de janeiro de 2021, o candidato receberá, por e-mail, o link de acesso, login e senha para a realização da prova.
Caso não tenha recebido, deverá entrar em contato com o INDEPAC até às 10h do dia 8 de janeiro de 2021 pelo e-mail
indepac@indepac.org.br, das 10h às 16h (horário de Brasília/DF), informando o ocorrido.
É recomendável que, em 10 de janeiro de 2021, o candidato acesse o link para a prova com antecedência, para ler as
instruções antes do horário início das provas.
O acesso à prova estará disponível das 8h às 8h10 e das 10h30 às 10h40, de acordo com a opção de função do candidato
(vide tabelas acima).
Considerando a possiblidade de incompatibilidade de sistemas, a prova on line deverá ser realizada por notebook ou
computador desktop e não por aparelhos celulares ou tablets.
O navegador utilizado para a realização da prova deverá ser Google Chrome, com bloqueio de pop-ups.
Para a realização das provas o candidato deverá garantir que sua internet esteja estável. É sugerida a velocidade mínima de
internet de 5mbps.
O local para a realização da prova deverá ser tranquilo, sem ruídos e bem iluminado, sendo vedada a presença de outras
pessoas no mesmo recinto.
O candidato será monitorado durante a prova, não sendo permitida a saída da aba do navegador que estiver usando para
realizar a prova. Caso seja detectado a saída da aba de navegação do sistema de provas por 3 vezes ou por mais de 30
segundos, o candidato será eliminado do certame.
A saída da aba do browser ou navegador abrange minimização de janelas, protetor de tela, abertura de janelas informativas
(antivírus, por exemplo), pop-ups e abertura de programas durante a prova. Dessa forma, para realizar a prova com mais
segurança, é necessário que o navegador seja mantido com apenas uma aba, sendo desabilitada a proteção de tela e demais
programas que possam ser acionados durante a realização das provas.
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Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou
pessoa estranha ao Processo Seletivo, nem a utilização de livros, códigos, manuais, revistas, impressos, quaisquer anotações,
calculadora, celulares ou qualquer outro aparelho eletrônico.
A listagem completa com a homologação das inscrições contendo os dados dos candidatos inscritos estará à disposição dos
interessados no site www.indepac.org.br
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital.
Artur Nogueira, 4 de janeiro de 2021.
VINICIUS GALLINARI
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO

