
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE QUILOMBO 

 

1 

 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 

LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS OBJETIVA E PRÁTICA 

 

 

O MUNICÍPIO DE QUILOMBO, Estado de Santa Catarina, através da Comissão de 

Acompanhamento do Concurso Público, no uso de suas atribuições legais, e a empresa SC 

Treinamentos, TORNA PÚBLICO o LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS OBJETIVA E 

PRÁTICA do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022, conforme segue:  

 
 

1. A PROVA OBJETIVA para todos os cargos será realizada no dia 04/12/2022, com duração 

máxima de 3 horas e duração mínima de 30 minutos, das 09h às 12h na ESCOLA DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA PROF.ª JUREMA SAVI MILANEZ, situada na Rua Santo Ângelo, nº 

205, Centro, na cidade de Quilombo/SC. 
 

1.2 Será vedado o acesso ao local de prova objetiva para todos os candidatos que se apresentarem 

após às 08h 45min, sob qualquer alegação.  

 

1.3 O candidato deverá comparecer no local da prova portando, obrigatoriamente, documento de 

identidade e caneta com tinta azul ou preta. 

 

ATENÇÃO AOS HORÁRIOS 

 

EVENTO HORÁRIO 

Abertura dos portões dos locais de prova: entrada dos candidatos. 8h e 00min 

Fechamento dos portões dos locais de prova: proibido o ingresso sob 

qualquer alegação a partir deste horário 
8h e 45min 

Início da prova 9h e 00min 

Período mínimo de permanência no local de provas. Até às  9h e 30min 

Final da prova. Entrega obrigatória do cartão resposta. 12h e 00min 

 

 

2. A PROVA PRÁTICA para os cargos de MECÂNICO e OPERADOR DE MÁQUINAS será 

realizada com os todos candidatos que realizarem a prova objetiva, no dia 04/12/2022, no 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGENS, situado na rua Presidente 

Juscelino, nº 700, Centro, na cidade de Quilombo/SC. 

 

ATENÇÃO AOS HORÁRIOS 

 

EVENTO HORÁRIO 

Abertura do portão do local de prova: entrada dos candidatos. 13h e 00min 

Fechamento do portão do local de prova: proibido o ingresso sob 

qualquer alegação a partir deste horário 
13h e 20min 

Início da prova 13h e 30min 

 

2.1. Para realizar a prova prática os candidatos ao cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS deverão 

apresentar carteira de habilitação na categoria compatível com e equipamento descrito no item 7.6.9 

do edital, a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização da Prova Prática sem a 

qual não poderá realizar a prova. 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE QUILOMBO 

 

2 

 

 

2.2. Será vedado o acesso ao local de prova prática ao candidato que se apresentar após às 

13h20min e comparecer sem documento oficial de identificação (com foto) sob qualquer alegação. 
 

 

 

Quilombo (SC), 22 de novembro de 2022. 

 

 

 

SILVANO DE PARIZ  

Prefeito Municipal 
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