
 

Auxiliar Operacional de Hotelaria (limpeza) 
 

AS PROVAS OCORRERÃO NO DIAS 01/02/2020 (SÁBADO) 

Local: Escola - Dr. Rubião Junior  

Praça Barão do Rio Pardo/SN 

Centro, Casa Branca 

Mais informações: (19) 3671 – 8018 

 

Horário: das 9:00h às 11:00h 

 Auxiliar Operacional de Hotelaria (limpeza) 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

1- Todos os candidatos que entregaram os currículos, passaram para a segunda etapa (Prova Escrita). 
2- Não serão permitidos consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de livros, 
apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) e calculadoras. O não cumprimento dessas exigências 
implicará a exclusão do candidato deste processo seletivo. 
 
3 - O (a) candidato (a) terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado (a) do processo seletivo, 
durante a realização das provas: 
a) se for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas; 
b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas ou com os (as) 
demais candidatos (as); 
c) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização; 
d) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal; 
e) descumprir as instruções contidas no caderno de provas. 
 
4 - Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de aplicação de provas, em razão de falha de 
impressão ou de equívoco na distribuição de prova/material, o Fiscal de sala tem a prerrogativa para entregar 
ao candidato (a) a prova/material reserva não personalizado eletronicamente, o que será registrado em atas 
de sala e de coordenação. 
 

INSTRUÇÕES PARA O DIA DA PROVA: 

 O portão será aberto as 08h30 e fechado as 09h00. Após esse horário ninguém mais poderá entrar; 

 Chegue com antecedência para verificar a sala a qual será realizada a prova; 

 No dia da prova o (a) candidato (a) deverá levar um documento de identidade original com foto e 
protocolo; 

 O (a) candidato (a) deverá levar caneta esferográfica cor azul ou preta, lápis e borracha; 

 O (a) candidato (a) deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por no 
mínimo 20 minutos após o início das provas. 


