
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PORTO BELO 

 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS 

 
 
A Coordenadoria de Concursos e Vestibulares da UDESC, entidade executora do 
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Porto Belo, torna pública a convocação para 
a realização das provas objetivas aos cargos de Nível Fundamental, Médio e Superior 
de acordo com o Edital 001/2012 de 27 de agosto de 2012 e as seguintes orientações: 
1. DATA / HORÁRIO DAS PROVAS 
1. Data / Horário das Provas 
 
Data: 28/10/2012 
Horário de Abertura dos Portões: 13hs 
Horário de Fechamento dos Portões: 14hs 
Início das Provas: 14h15min 
Termino das Provas: 18h15min 
 
2. Local das Provas 
2. LOCAL DAS PROVAS 
2.1. Consulte o Documento de Confirmação/Local das Provas que estará disponível 
através dos sites www.udesc.br, no menu concursos, a data, horário e local das provas, a 
partir do dia 19/10/2012, pois ele contém dados necessários para melhor orientação aos 
locais com a indicação do cargo pretendido, nome do estabelecimento escolar, endereço e 
número da sala de prova.  
 
2.2. É de inteira responsabilidade do candidato a consulta do local de prova. Não será 
aceita como justificativa de ausência ou de comparecimento em data, local ou horário 
incorreto. 
3. I 
3. Identificação 
DENTIFICAÇÃO 
3.1. Conforme item 4.12 do Edital, somente será admitido para realizar a prova o candidato 
que estiver munido de documento original de identidade bem como o documento de 
Confirmação de Inscrição / Local de Prova, que deverá ser impresso por ocasião da 
confirmação.  
 
3.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com 
clareza, a sua identificação. 
 
4. Importante 
4. IMPOANTE 
4.1. Durante a realização das provas, não será permitido comunicação entre os 
candidatos; consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações; uso de relógios e aparelhos 
telefônicos ou ainda qualquer equipamento elétrico ou eletrônico; calculadoras; telefone 
celular; óculos de sol, uso de bonés, chapéus ou qualquer outra cobertura; ausentar-se da 
sala sem a companhia de um fiscal; ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de 
água acondicionada e embalagem plástica transparente sem rótulos e ou etiquetas.  
 
4.2. O descumprimento desta instrução implicara na eliminação do candidato, 
caracterizando-se tentativa de fraude. 
 

http://www.udesc.br/


4.3. A UDESC recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no 
subitem 4.1, no dia de realização das provas. 
4.4. No dia de realização das provas, a UDESC poderá submeter os candidatos ao 
sistema de detecção de metal. 
 

 

Florianópolis, 19 de outubro de 2012. 

Rosângela de Souza Machado  
Coordenadora de Vestibulares e Concursos 
COVEST/UDESC 
 

 


