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O Serviço Social do Comércio - Sesc, Departamento Regional Amapá, no uso de suas atribuições legais, torna público o 

LOCAL DA PROVA OBJETIVA (1ª ETAPA), do Processo Seletivo nº 006/2020 que trata da seleção do cargo de 

Biblioteconomista ao município de Macapá/AP, conforme segue. 

 

1. DO LOCAL DA PROVA OBJETIVA (1ª ETAPA) 

1.1. Comunica-se aos candidatos participantes da 1ª etapa desta seleção, o local e horário da Prova Objetiva. Solicita-se 

leitura abaixo na disposição dos nomes em ordem alfabética acerca dos horários das provas objetivas e salas de 

aplicação das provas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DAS ORIENTAÇÕES DA PROVA OBJETIVA 

2.1. Recomenda-se a leitura atenta acerca das orientações da prova objetiva contidas no item 7 e alíneas do Edital de 

abertura, destaca-se:  

6.17.2. No dia da realização da prova não será permitido ao candidato permanecer com armas ou 

aparelhos eletrônicos (telefone celular, relógio do tipo data bank, gravador, calculadora, etc.), bem como 

acessórios de chapelaria (boné, chapéu, boina, óculos de sol, etc). Caso o candidato leve algum aparelho 

eletrônico, este deverá ser colocado junto a banca examinadora, desligado, incluindo os sinais de alarme. 

O descumprimento da presente instrução implicará eliminação do candidato. 

6.17.5. Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 30 (trinta) 

minutos para o horário previsto, munidos de documento original de identidade (oficial e com foto) e de 

caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta. 

6.17.9. NÃO será permitido o ingresso nos locais da prova após o horário de início designado no Edital. 

6.17.10. O candidato que NÃO comparecer na data estabelecida para a realização da prova objetiva e 

prova discursiva estará automaticamente eliminado do certame. 

 

3. DAS ORIENTAÇÕES DO ACESSO AO AMBIENTE DA REALIZAÇÃO DA PROVA  

3.1. Para a realização da prova serão adotadas, as seguintes medidas de prevenção: monitoramento de temperatura de 

todos os candidatos; disponibilidade de álcool em gel 70%; distanciamento social entre candidatos de no mínimo 

1,5 metros (um metro e meio), com o público e entre o público; 

3.2. Todos os candidatos e fiscais devem seguir e respeitar as recomendações de higiene, como por exemplo: 

 Evitar tocar a boca, o nariz e o rosto com as mãos; 

 Manter distância segura de pelo menos 1,5 metro (um metro e meio) entre as pessoas; 

 Evitar contatos muito próximos, como abraços, beijos e apertos de mão; 

 Adotar postura preventiva para, na medida do possível, evitar tocar superfícies com alta frequência de 

contato, como botões de elevador, maçanetas, corrimãos etc; 

 Recomenda-se o uso de copos e garrafas próprias, para beber água; 

 Uso de máscara é obrigatório. 

 

 
Macapá/AP, 07 de outubro de 2020. 

 

Núbia de Almeida Monte Verde 

Presidente da Comissão de Realização do Processo Seletivo. 

 

 

LOCAL DA PROVA OBJETIVA 
DATA DA PROVA: 16/10/2020 (sexta-feira). 

ABERTURA DOS PORTÕES: 13h30min. 

FECHAMENTO DOS PORTÕES: 14h00min. 

DURAÇÃO DA PROVA: 14h00min às 17h00min (3h de duração). 

LOCAL: Escola Sesc Antônio Oliveira Santos. Endereço: Rua Jovino Dinoá, nº 4311, Beirol, 

Macapá/AP. 

. 
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Nº Inscrição 
Candidato (a) 

 

Sala  

1.  1004527 Adryenne Maciel Castro Sala 01 

2.  1004379 Ailton Sarmento Leite Sala 01 

3.  1003532 Raquel Carvalho Da Silva Sala 01 

4.  1003450 Rosilene Alves Pereira Sala 01 
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