Município de Bento Gonçalves/RS
Concurso Público Edital de Abertura nº 01/2022
Aviso nº 07 – Divulgação do Local e Horário das Provas Objetivas
1

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES / RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2022
AVISO Nº 07 – DIVULGAÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS OBJETIVAS

O Prefeito do Município de Bento Gonçalves/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por
este Aviso, o que segue:
1 – DATA, HORÁRIO, DURAÇÃO E LOCAL DAS PROVAS OBJETIVAS, CONFORME SEGUE:
Data: 05/06/2022 (Domingo)
Turno: MANHÃ (horário local)
Horário de Apresentação: a partir das 08horas e 30minutos
Horário de Fechamento dos Portões e Início das Provas Objetivas: 09horas e 30minutos
Duração das Provas Objetivas: 04horas
Local de Aplicação das Provas Objetivas: Escola Estadual de Ensino Médio Mestre Santa Bárbara
Endereço do Local de Aplicação das Provas Objetivas: Rua Etore Giovanni Perizzolo, nº 463,
Humaitá, Bento Gonçalves/RS
Os candidatos serão informados quanto ao local e sala das provas objetivas por meio de informativo
eletrônico, que será enviado por e-mail, conforme cadastro realizado no ato da inscrição e estará
disponível
para
consulta
individual
no
site
da
Fundação
La
Salle
https://sgc.fundacaolasalle.org.br/portal/modulos/abertura.php. A consulta está disponível a partir desta
data.
2 – PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS RELACIONADOS À COVID-19:
a)
b)
c)
d)
e)

Em conformidade ao Decreto Municipal nº 11.360 de 21 de março de 2022, fica estabelecido, o
uso facultativo de máscara facial de proteção individual no município de Bento Gonçalves/RS;
Os candidatos poderão levar seu próprio álcool em gel para uso individual durante a prova, em
embalagem transparente e sem rótulos;
Bebedouros de água poderão estar indisponíveis para uso comum, devendo o candidato trazer
sua água, em embalagens transparentes e sem rótulos;
Para fins de identificação do candidato, a qualquer tempo, é necessário retirar a máscara de
proteção facial à Covid-19, conforme solicitação do fiscal ou da coordenação do local das provas;
Caso o candidato tenha o diagnóstico de doença infectocontagiosa, no dia de realização das
provas, deverá apresentar atestado médico de liberação na Coordenação do local de provas,
atestando estar liberado para frequentar locais públicos.

Município de Bento Gonçalves / RS, 27 de maio de 2022.

Diogo Segabinazzi Siqueira
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
E Cumpra-se
_______________________

Execução: Fundação La Salle

