
 

 

COMUNICADO 

 

Prezados Candidatos, 

 

A Comissão Organizadora do Concurso Público nº 001/2017 do Município de São 

João do Oeste/SC, informa que a prova objetiva será aplicada no dia 03 de junho de 2017 

(sábado), nas dependências da E. E. B. MADRE BENVENUTA, Rua Montenegro, nº 77-

131, São João do Oeste/SC – CEP: 89897-000. 

ATENÇÃO!!! 

Para a realização da prova objetiva: 

 O horário de abertura dos portões será às 08 horas.  

 
 O fechamento dos portões se dará às 08h40min, sendo que a partir deste horário 

não será mais permitido a entrada de candidatos, sob qualquer alegação. Portanto, 

chegue ao local de aplicação de provas com antecedência, para conhecer o local e 

encontrar sua sala. 

 
 Não será permitido o ingresso na sala de aplicação de provas após às 08h50min. 

 
 Para ingressar na sala de provas, o candidato deve apresentar ao fiscal da sala somente 

documento de identificação original (com fotografia), sendo que o não comprimento 

deste item impedirá o acesso do candidato ao local de prova. Não será necessário a 

apresentação do Comprovante de Inscrição. 

 
 O candidato pode ter no local de prova, unicamente: Documento de identificação; 

Comprovante de inscrição; Caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta (feita de 

material transparente); Lápis preto e borracha; Água acondicionada em vasilhame 

fabricado em material transparente sem qualquer etiqueta ou rótulo. (Não será 

permitido o consumo de alimentos). Evite levar demais objetos para a sala. 

 
 



 

 

Para a realização da prova prática (somente cargo de Motorista (CNH - Cat. “D”) e 
Operador de Equipamento Pesado (CNH - Cat. “C”)): 
 

 A prova pratica será aplicada no dia 03 de junho de 2017 (sábado), nas 

dependências da Secretária de Transportes e Obras, sito à Rua Fortaleza, centro, 

São João do Oeste – SC. 

 
 A prova pratica para o cargo de Motorista terá início às 13 horas.  

 
 O candidato que não estiver presente no 03 de junho de 2017 (sábado) às 13 horas 

para realização da prova prática será considerado desistente e, consequentemente, 

eliminado do Concurso Público, sendo que a partir das 13 horas não será mais 

permitido o acesso de candidatos a Secretaria de Transportes e Obras, sob qualquer 

alegação. A Instituição executora do certame e o Município de São João do Oeste – SC 

não se responsabilizarão por atrasos. 

 
 Para a realização da Prova Prática o candidato deve apresentar, obrigatoriamente, 

os seguintes documentos: a) Documento de Identificação original; b) Carteira 

Nacional de Habilitação para o cargo de Motorista (CNH - Cat. “D”) e Operador de 

Equipamento Pesado (CNH - Cat. “C”). 

 
 O candidato que faltar, ou seja, não comparecer para realização da prova pratica, no 

dia e local informados acima, estará automaticamente eliminado do certame. 

 

São Miguel do Oeste/SC, 02 de junho de 2017. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Comissão Organizadora 
Departamento de Concursos Públicos - AMEOSC 
 


