
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPO DE PORTO BELO 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
  

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 05/2013 – Ano Letivo 2014 
 

Divulgação do local das Provas Escritas 
 

1. A prova escrita, para os cargos de Professor de Educação Infantil, Professor de Anos 

Iniciais e Monitores, será realizada no dia 15 de dezembro de 2013 na EBM NAIR 

REBELO DOS SANTOS, NA RUA FRANCISCO SEVERIANO DOS SANTOS, 

Nº 192 - BAIRRO VILA NOVA, PORTO BELO – SC, com início às 13h30min e 

término às 16h30min.  

2. A prova escrita, para os demais cargos será realizada no dia 15 de dezembro de 2013 

na EBM OLINDA PEIXOTO - RUA HIRONILDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, 

Nº 136 - BAIRRO PEREQUÊ, PORTO BELO – SC, com início às 13h30min e 

término às 16h30min. 
 

3. O candidato deverá comparecer no local da prova, convenientemente trajado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) minutos do início da mesma, levando em 

consideração que os portões de acesso ao local da prova serão fechados às 13h 25min. 

Portando, obrigatoriamente, documento de identidade e caneta esferográfica com tinta 

azul ou preta.  

 

4. O candidato deverá permanecer em sala por um período mínimo 30 minutos sob pena 

de desclassificação. 

 

5. Após o término de sua prova o candidato deverá deixar imediatamente o local de 

provas. 

 

Divulgação do local da Prova Prática para 
Motorista 
 

1. A prova Prática, para o cargo de Motorista, será realizada no dia 15 de dezembro de 

2013 na EBM NAIR REBELO DOS SANTOS, NA RUA FRANCISCO 

SEVERIANO DOS SANTOS, Nº 192 - BAIRRO VILA NOVA, PORTO BELO – 

SC, com início às 9h e término às 12h.  

 

2. O candidato deverá comparecer no local da prova, convenientemente trajado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) minutos do início da mesma, levando em 

consideração que os portões de acesso ao local da prova serão fechados às 8h 55min. 

Portando, obrigatoriamente, documento de identidade e caneta esferográfica com tinta 

azul ou preta.  

 

3. Após o término de sua prova o candidato deverá deixar imediatamente o local de 

provas. 

 


