ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA – PARAÍBA

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS - EDITAL Nº 08/2022 – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINA E A EDUCA ASSSESSORIA EDUCACIONAL –
LTDA em obediência e zelo pelo o que está previsto no Edital nº 01/20122, tornam público a ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO
abaixo relacionado, por conduta praticada durante execução das PROVAS OBJETIVAS, realizadas no dia 03 de julho de
2022.
MOTIVO DE ELIMINAÇÃO : Edital nº 01/2022: 7.9.13. Terá sua prova de qualquer etapa anulada e será automaticamente

eliminado do concurso o candidato que, durante a realização de qualquer uma das provas:
a) apresentar-se após o horário estabelecido, inadmitindo-se qualquer tolerância;
b) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização;
c) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer das provas;
d) utilizar-se de máquinas de calcular ou equipamentos similares, livros, dicionário, notas ou impressos que não
forem expressamente permitidos, telefone celular, gravador, receptor ou pager, ou que se comunicar com outro
candidato;
e) utilizar-se de boné, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que impeça a visão total das orelhas;
f) utilizar-se de óculos escuros;
g) se for identificado que qualquer aparelho ou objeto está ligado ou tocar durante a prova do candidato, esta será anulada,
devendo o candidato retirar-se da sala de prova, estando eliminado do Concurso Público.
h) faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, autoridades presentes ou
candidatos;
i) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer meio que não os permitidos;
j) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
k) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas ou caderno de questões;
l) descumprir as orientações contidas no caderno de provas e na folha de respostas;
m) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
n) for surpreendido com celular fora do saco plástico inviolável fornecido;
o) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do
Concurso Público;
p)não permitir a coleta de sua assinatura e digital;
q) recusar a se submeter ao sistema de detecção de metal;
r) fotografar, filmar ou, de alguma forma, registrar e divulgar imagens e informações acerca do local das provas, das provas
e de seus participantes;
s) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado.
CANDIDATO ELIMINADO: JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
CARGO: OPERADOR DE MAQUINAS
DOCUMENTO: 3435658 SSP

Gabinete do Prefeito Constitucional de Santa Terezinha - PB, em 05 de julho de 2022.

Jose de Arimateia Nunes Camboim
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