PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
ESTADO DO MATO GROSSO
www.altafloresta.mt.gov.br

PROCESSO SELETIVO ALTA FLORESTA - EDUCAÇÃO 2018
Informamos o local onde serão aplicadas as Provas Objetivas para o PROCESSO SELETIVO ALTA FLORESTA EDUCAÇÃO 2018, que ocorrerá no dia 20 de janeiro de 2019, estando disponibilizada a partir do dia 09 de janeiro
de 2019 a consulta individual do candidato (Cartão de Convocação para a Etapa de Prova Objetiva – CCI).
Os candidatos devem estar atentos aos seguintes horários estabelecidos:
TURNO DA MANHÃ (Cargos de Nível Superior)
Horário de chegada dos candidatos: 07 horas
Fechamento dos portões: 08 horas
Duração da Prova: 03 (três) horas e 30 (trinta) minutos
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO - CAMPUS 2 - UNEMAT
Endereço: Av. Perimetral Rogério Silva, S/N - Setor Norte 2 - Alta Floresta - MT

TURNO DA TARDE (Cargos de Nível Médio e Fundamental)
Horário de chegada dos candidatos: 13 horas
Fechamento dos portões: 14 horas
Duração da Prova: 03 (três) horas e 30 (trinta) minutos
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO - CAMPUS 2 - UNEMAT
Endereço: Av. Perimetral Rogério Silva, S/N - Setor Norte 2 - Alta Floresta - MT
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE ALTA FLORESTA - SECITEC
Endereço: Rua Tarcisio Sandra Murato Ito, 10 - Centro - Alta Floresta - MT

Para saber o seu local de prova consulte o endereço eletrônico:
Para retirar o seu CCI “Cartão de Convocação para Etapa de Prova Objetiva” com as informações sobre o
local de prova consulte a partir do dia 09 de janeiro de 2019, no endereço eletrônico : www.funrio.org.br,
acesse o processo seletivo que concorre e acione o botão Inscrição e depois o CCI “Convocação para Etapa Prova
Objetiva”.
Avisos Importantes:
1. Os candidatos dos cargos de nível superior que pretendem entregar títulos para a Avaliação de Títulos, deverão
trazer para o local de prova os documentos dentro do envelope com o formulário de Entrega de Títulos preenchido
em conformidade com o que está definido no edital. Estes documentos deverão ser entregues após o termino da
prova do candidato em local definido dentro da escola.
2. Os candidatos deverão apresentar documentos de identidade originais com foto, não sendo aceito documentos
eletrônicos (tipo CNH digital ou e-Título).
3. O candidato não deve levar ou portar equipamentos eletrônicos. Os equipamentos eletrônicos relacionados no
edital caso sejam levados por algum motivo deverão ser colocados dentro de sacos de segurança antes de entrar
na sala de prova, devendo o candidato entregá-lo junto com o documento de identidade que ficará até o termino
da prova sob a mesa do fiscal de sala. Os equipamentos eletrônicos, bem como o documento de identidade
devem ser devolvidos mediante a entrega do Caderno de Questões (Prova) e do Cartão de Respostas antes de
sair da sala de prova. O candidato não deve ligar o seu celular até a saída do local de prova.
4. Para realizar a prova deverá levar um documento original e oficial com foto e caneta esferográfica azul ou
preta.
5. O candidato NÃO poderá levar o Caderno de Questões (Prova) e NÃO poderá anotar seus assinalamentos
(gabarito).
6. Os exemplares dos Cadernos de Questões (Provas) e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia 21 de
janeiro de 2019, na página do Processo Seletivo.
7. A imagem dos Cartões de Respostas estará disponível para o candidato a partir do dia 23 de janeiro de 2019, na
área do candidato para acessá-lo o candidato deverá fazer seu LOGIN.
8. O recurso contra as questões da prova objetiva e contra o gabarito preliminar será entre os dias 24 a 25 de janeiro
de 2019, através de formulário eletrônico na página do Processo Seletivo, para isso o candidato deverá acessar a
área do candidato após fazer seu LOGIN.
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