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ATO 015: Comunicado acerca da Realização de Provas Objetivas 

CONSIDERANDO, que candidatos efetuaram pagamento tempestivo (dentro do prazo previsto em 
edital), porém não sendo registrado o processamento do registro de seu pagamento; 

CONSIDERANDO, que existe a possibilidade de que vírus eletrônicos tenham efetuado alterações 
nos documentos de pagamento; 

CONSIDERANDO os princípios da isonomia, da ampla defesa e da ampla concorrência que norteiam 
todos os certames públicos;  

CONVOCA-SE todos os candidatos que tenham realizado o pagamento dentro do prazo estabelecido 
em edital, ou seja, pagamentos realizados até o dia 21/10/2019, a prestar as Provas Objetivas e/ou 
Práticas inerentes ao seu cargo, devendo atentar aos seguintes procedimentos: 

1) Comparecer no Local de Prova destinado ao seu cargo, conforme determinado no Ato 11; 

2) Ter em mãos o “Boleto Bancário” e o “Comprovante de Pagamento” que não foi processado, 
para que o coordenador de prova efetue o devido registro em ata. Recomenda-se trazer 
também uma cópia simples deste pagamento, junto com os documentos originais; 

3) Possuir o material necessário para a realização normal da prova (Documento de Identificação 
com Foto e Caneta Azul ou Preta, de material transparente); 

Aos candidatos que se enquadram na situação acima elencada, será aplicada a prova correspondente 
ao seu cargo, identificada como “prova reserva”, sendo rigorosamente iguais as demais provas 
aplicadas. Aplicam-se todas as demais regras previstas em edital para a realização das provas, 
inclusive com as rotinas de encerramento de sala de prova. 

Após a realização das provas, a documentação apresentada pelo candidato (boleto e comprovante de 
pagamento) será analisada e emitido parecer individual para cada situação eventualmente 
apresentada. 

IMPORTANTE: O candidato deve apresentar o comprovante de pagamento efetivado, ou seja, a 
apresentação de “agendamento de pagamentos” não se enquadra na situação elencada e, tampouco, 
assegura a realização da prova. 

 
Santo Amaro da Imperatriz/SC, 06 de novembro de 2019. 
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