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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/22 

 
EDITAL N. 06 – DIVULGA OS LOCAIS E HORÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
O MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO, através da Comissão Especial de Concurso Público - CECP, nomeada pelo 

Decreto n. 167/2022, torna público o presente edital de divulgação dos locais e horários das provas objetivas para 

todos os cargos, os quais estarão disponíveis para consulta, da seguinte forma:  

 
1. Fica disponibilizado a partir do dia 13/03/2023,  através de consulta individual pelo candidato os  LOCAIS E 

HORÁRIOS DAS PROVAS OBJETIVAS E DE REDAÇÃO. 

2. Para localizar o local de prova o candidato deverá: a) acessar a área do candidato no endereço  eletrônico: 

http://www.itame.com.br/site/area_candidato/login.aspx ;  b)  informar  os dados solicitados (CPF e senha) e clicar 

em locais de prova. 

3. As provas serão realizadas no dia 19/03/23 (domingo) para todos os cargos.  

4.  O candidato somente poderá realizar a prova no local e horário designados na consulta individual, disponível no 

endereço eletrônico citado no item 2 deste Edital, observando ainda,  as seguintes regras do edital regulamento para 

a realização das provas: 

 

“9.7 O prazo estipulado para aplicação das provas objetivas será de 3 (três) horas, exceto para os candidatos aos 

cargos de PROFESSOR que terão um acréscimo de 30 (trinta) minutos para elaboração da prova objetiva e da prova 

de redação.  

9.8 A prova objetiva será constituída de questões de múltipla escolha, contendo 04 (quatro) alternativas para 

respostas com as opções A, B, C e D, sendo que apenas 01 (uma) deverá ser assinalada como correta.  

9.9 Não haverá pontuação para resposta que contiver mais de uma ou nenhuma alternativa assinalada, possuir 

emenda ou rasura no cartão-resposta.  

9.10 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 

60 (sessenta) minutos do horário fixado para o seu início, munido obrigatoriamente de caneta preta fabricada em 

material transparente, comprovante de inscrição e do documento de identificação com foto recente.  

9.11 O ingresso do candidato na sala onde serão aplicadas as provas somente será permitido no horário 

estabelecido, mediante a apresentação do documento original de identidade com foto, preferencialmente o mesmo 

documento utilizado para inscrição. Os documentos oficiais são os previstos no item 13.5 deste edital.  

9.12 O candidato não poderá, durante a realização das provas, portar ou fazer uso de quaisquer aparelhos 

eletrônicos (telefone celular, relógio digital ou de qualquer espécie, agenda eletrônica, notebook, tablet, macbook, 

netbook, palmtop, bip, receptor, gravador e outros aparelhos eletrônicos semelhantes).  

9.13 No momento do ingresso na sala de provas será entregue ao candidato um envelope não reutilizável para 

guardar o aparelho celular desligado, relógio, equipamentos eletrônicos e outros materiais não permitidos, inclusive 

carteira contendo documentos e/ou valores em dinheiro.  

9.14 O candidato que estiver portando aparelho celular ou qualquer outro equipamento eletrônico durante a 

realização da prova será eliminado do concurso.  

9.15 O envelope de segurança lacrado com o equipamento eletrônico e/ou qualquer outro material não permitido, 

deverá ser colocado debaixo da carteira do candidato e permanecer lacrado durante todo o período de realização 

das provas.  

9.16 As bolsas, mochilas e outros materiais deverão igualmente permanecer debaixo da carteira do candidato. Todos 

os materiais de estudo deverão ser devidamente guardados antes do início das provas, inclusive, durante o uso de 

sanitários o candidato não poderá portar qualquer material, sob pena de ser eliminado do certame.  

http://www.itame.com.br/site/area_candidato/login.aspx
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9.17 O uso de aparelhos eletrônicos é vedado em qualquer parte do local de provas. Durante a permanência do 

candidato na sala de provas, o aparelho celular e qualquer outro equipamento eletrônico deverão permanecer 

obrigatoriamente desligados e acondicionados no envelope lacrado, com todos os aplicativos, funções e sistemas 

desativados e desligados, incluindo alarmes.  

9.18 O candidato será eliminado do certame caso o seu telefone celular ou qualquer outro equipamento eletrônico 

entre em funcionamento, mesmo sem a sua interferência direta.  

9.19 O candidato que for flagrado utilizando ou portando aparelho celular ou qualquer um dos aparelhos 

mencionados no item 9.12, será eliminado, caracterizando tal ato como tentativa de fraude.  

9.20 Fica vedada, durante a realização das provas, qualquer comunicação entre os candidatos, bem como qualquer 

utilização de máquinas calculadoras ou similares, anotações, impressos, livros ou qualquer outro material de 

consulta.  

9.21 É proibida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões ou fora dos locais predeterminados.  

9.22 Após ter ingressado na sala de provas o candidato não poderá ausentar-se sem acompanhamento de fiscal.  

9.23 As provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico de leitura ótica, sendo garantido o 

sigilo do julgamento.  

9.24 As respostas das provas objetivas serão transcritas pelo candidato para o CARTÃO-RESPOSTA, que é o único 

documento válido para correção eletrônica. Em nenhuma hipótese haverá substituição do cartãoresposta, exceto por 

culpa exclusiva da organização do concurso. 

9.25 Qualquer anotação feita de forma incorreta, com emenda ou rasura, mesmo que legível, ou questões não 

assinaladas, ou assinaladas em duplicidade, serão consideradas ERRADAS pelo equipamento de leitura ótica do 

cartão-resposta.  

9.26 Caso for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, 

administrativa ou judicial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, em qualquer tempo e após lhe ser assegurado o 

direito do contraditório e da ampla defesa, poderá ser eliminado do concurso público.  

9.27 Não será permitido que o cartão-resposta seja preenchido por outra pessoa, salvo em caso de candidato que 

tenha solicitado condição especial para esse fim no ato da inscrição. Nesse caso, se necessário, o candidato será 

acompanhado por um fiscal devidamente treinado pela coordenação do concurso.  

9.28 O candidato não poderá entregar a prova e sair do prédio antes de decorrido o tempo de 1 (uma) hora do início. 

Após este prazo o candidato poderá entregar o material de prova e sair do prédio, observado o disposto no item 9.29 

deste edital.  

9.29 Ao término da prova todos os candidatos deverão, obrigatoriamente, entregar ao fiscal de aplicação o cartão-

resposta e a folha definitiva de resposta da prova discursiva (se for o caso). Em caso de descumprimento desta regra 

o candidato será eliminado do certame.  

9.30 O candidato somente poderá levar consigo o caderno de provas quando estiver faltando 30 (trinta) minutos 

para o término do prazo para realização das provas, sendo vedada a saída com qualquer tipo de anotação antes do 

horário estabelecido. Caso o candidato insistir em sair da sala em descumprimento desta regra, caberá ao fiscal ou 

coordenador da unidade lavrar a ocorrência na ata de sala, podendo o candidato ser eliminado do certame.  

9.31 Os 3 (três) últimos candidatos deverão, após entregarem ao fiscal de sala os materiais de prova 

(cartãoresposta ou folha de respostas), assinar a ata e sair juntos da sala de provas, podendo estes candidatos, 

caso queiram, acompanhar a conferência da documentação junto ao coordenador da unidade ou local da aplicação 

das provas.  

9.32 Caso algum dos candidatos citados no item anterior insista em sair da sala sem autorização do fiscal de 

aplicação, deverá assinar termo de desistência do certame ou, caso recuse, deverá o fiscal ou coordenador lavrar a 

ocorrência na ata de sala, inclusive constar o nome dos outros dois candidatos como testemunhas do fato.  
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9.33 A regra do subitem anterior poderá ser excepcionada no caso dos candidatos portadores de necessidades 

especiais que necessitem de sala em separado para a realização das provas, oportunidade em que o fechamento do 

envelope ou malote com os materiais da prova será testemunhado pelo fiscal de aplicação ou membros da equipe de 

fiscalização.  

9.34 Não será permitida a permanência de candidatos nos locais de prova após o término das provas.  

9.35 Não será permitida a utilização do banheiro do local de aplicação após o término da prova e a saída definitiva 

da sala de provas.  

9.36 Os cadernos das provas objetivas ficarão à disposição dos candidatos na internet através do site 

www.itame.com.br até a homologação final do certame.  

9.37 O preenchimento do cartão ou da folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato que deverá 

proceder de conformidade com as instruções nele contidas, não havendo substituição do cartão resposta ou folha de 

prova por erro do candidato.  

9.38 No decorrer da prova, caso o candidato identificar erro gráfico, troca do tipo de prova ou qualquer outra 

anormalidade deverá manifestar-se junto ao fiscal de sala, o qual comunicará ao coordenador e fará registro da 

ocorrência na ata de sala para posterior análise pela banca examinadora e pela CECP.  

9.39 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos 

legais e normativos a ele posteriores, não serão objetos de avaliação nas provas do certame.  

9.40 Para a realização das provas não será permitido qualquer tipo de consulta em livros, códigos ou quaisquer 

outros impressos.  

9.41 O cartão resposta será identificado pelo número de inscrição - ID, bem como através de coleta da impressão 

digital do candidato. O cartão resposta será anulado, caso possuir qualquer anotação fora do local indicado.  

9.42 O gabarito preliminar da prova objetiva poderá sofrer alteração até a divulgação dos resultados. Ocorrendo tal 

hipótese, os resultados serão divulgados de acordo com o gabarito republicado, não implicando anulação de questão 

da prova.” 

 

5.  Recomenda-se que no dia de realização das provas os candidatos não levem nenhum dos objetos citados no 

item 9.12  deste edital.  A Banca Examinadora não se responsabilizará por perdas e/ou danos, extravios de objetos 

ou equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas. 

 

6. O presente edital será publicado no placar da Prefeitura e nos sites www.itame.com.br e 

www.montividiu.go.gov.br,  e o extrato em Jornal e no Diário Oficial do Estado de Goiás. 

 
Montividiu, aos 13 de março de 2023. 

 
 

 
RONEY CIRINO DE ALMEIDA                                                                    LEILA APARECIDA DE PAULA 

Presidente CECP                                                                                                      Secretária CECP 
SHEILA DA SILVA DIAS 

Membro CECP 
 

http://www.itame.com.br/
http://www.montividiu.go.gov.br/

