24/08/2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEMED - ADMINISTRATIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AVALIAÇÃO PRÁTICA
CARGO: PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE
PROFESSOR POR TEMPO DETERMINADO

A Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO, através da Prefeita Municipal, no uso de
suas atribuições legais e de acordo com as Leis Municipais n.º1303/07; nº 1304/07 nº 1305/07 e
nº 1336/07 e demais cominações legais aplicáveis à espécie, Convoca os candidatos habilitados
na fase de análise documental, abaixo relacionados a comparecerem, no dia, horário e local
estipulados abaixo, para realização da avaliação prática, seguindo os critérios abaixo:
I - Todos os candidatos deverão apresentar-se com antecedência mínima de 30
(trinta) minutos do horário de início da avaliação;
II - Os candidatos deverão comparecer munidos de documento de identificação civil
com foto;
III - Não será permitido o ingresso de candidatos na sala após o horário de início da
avaliação;
IV - Os critérios de avaliação já encontram-se disponíveis na página de
acompanhamento do Edital nº 002/SEMED/2022.
V - A avaliação prática será gravada;
VI - O candidato somente poderá retirar-se do local com a devida autorização;
VII - Não será permitido o uso de chapéus, bonés ou similares dentro das salas
de aplicação da avaliação;
VIII - Os candidatos que não comparecerem para a Avaliação Prática no dia e
horário mencionado para o início da mesma estarão automaticamente excluídos do Processo
Seletivo;
IX - Os candidatos convocados deverão comparecer no dia e horário divulgados
neste cronograma do Anexo I, e ficarão reunidos em sala de espera até o horário de sua
avaliação, que acontecerá na ordem alfabética;
X - Na sala de espera será vedada qualquer consulta ou utilização de aparelhos
eletrônicos;

ANEXO I
CRONOGRAMA AVALIAÇÃO PRÁTICA
DIA: 25 DE AGOSTO DE 2022;
Edital de convocação 2 de 23/08/2022, assinado na forma do Decreto nº 16.426/2020 (ID: 1087279 e CRC: 4578C858).
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HORÁRIO: 13h30min;
ORDEM

LOCAL: Pólo UAB - Rua União, Nº 3621 - Setor Ins tucional.
CANDIDATO
INSCRIÇÃO

1º

EDVALDO JOSE VERDIANO

10152000

2º

JOYCIMEIRE FERREIRA DE OLIVEIRA

10214826

3º

VALERIA APARECIDA MARQUES LOPES

10032740

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Ins tucional - Ariquemes/RO CEP: 76.872-854
Contato: (69) 3516-2000 - Site: www.ariquemes.ro.gov.br - CNPJ: 04.104.816/0001-16

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por CARLA GONCALVES REZENDE, PREFEITA
MUNICIPAL, em 23/08/2022 às 14:02, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto
nº 16.426 de 16/04/2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando
o ID 1087279 e o código verificador 4578C858.
Referência: Processo nº 8-9130/2022.
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