
ATA DE REALIZÀÇÃO DAS PRO AS ESCRITAS

- s e dias do mês de fevereiro de dois mil e dois, as sete horas e quinze
os. reuniu-se Colégio Estadual João Gaia, localizado a rua Baltazar

... " Centro, neste Município, os Professores abaixo assinados
sáveis pela fiscalização das Provas Escritas do Concurso Público

icipal, objeto do edita 001/2002. Estando a frente da coordenação desta
a. a Prof. a Sonia Regina Machado, portadora da Carteira do

E ECIREMEC - Santa Catarina, n? IP n° 312/83, representante do Colégio
adical. A mencionada Professora reunião os fiscais selecionados (todos

::>~ essores) na sala dos Professores e relembrou as normas a serem
servadas durante a realização das provas. As sete horas e quarenta e

- co minutos permitiu-se a entrada dos candidatos (as) as respectivas salas,
ediante apresentação da Ficha de Inscrição e Carteira de Identidade e

assinatura na lista de presença. As oito horas procedeu-se o toque do sinal
ara inicio das provas, momento em que, procedeu a entrega das mesmas.
á de se ressaltar, que na parte externa das salas a fiscalização foi
ocedida com a ajuda de um Delegado de Polícia local e um Agente Policial.
ão houve qualquer incidente externo que pudesse prejudicar a ~e'alização
as Provas. Durante o período de Prova o Candidato Evanildo Pauli na prova
e matemática impugnou as questões de numero 4;7;13 e19 sob a alegação
a não existência da figura geométrica, que após analisado pela equipe
eliberou-se pela procedência do pedido. Pelo mesmo candidato foi

. pugnado a questão de numero 9 da prova de ciências, por falta de gráfico,
e também foi aceito pela equipe. Ainda o candidato ao cargo de motorista

Sr. Valentim J. Hess Junior impugnou a questão de nO19 por conter duas
~espostas corretas, que também foi aceita pela equipe . Nas demais provas
ão houve qualquer impugnação. Por volta de nove horas e trinta minutos

alguns candidatos já haviam concluído sua prova, sendo permitido sua saída
do estabelecimento escolar. Em todas as salas adotou-se, que os últimos três
candidatos saíram juntos, o que foi fielmente cumprido. Por volta das dez
oras e quarenta minutos encerrou-se a aplicação das provas com a entrega

voluntária das mesmas. O tempo fixado no Edital foi suficiente para a
realização da Prova escrita, não houve qualquer reclamação neste sentido.
Também não houve qualquer anormalidade consignada pelos fiscais. Nada
mais havendo a tratar vai a presente assinada por toda a equipe de
Professores que participou da aplicação e fiscalização da Provas Escritas,
devendo dar ciência da presente aos Professores responsáveis pela correção
das provas de matemática, ciências e a de motorista.
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