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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2017 

 

LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS 

 

O MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ – SC, através de seu Prefeito Municipal, Sr. 

Odilson Vicente de Lima, no uso de suas atribuições e nos termos dos dispositivos da 

Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei Orgânica Municipal, Lei 

Complementar 011/2002, Lei Complementar n° 012/2002 e suas alterações, e demais 

legislação vigente, TORNA PÚBLICO, aos interessados, o local e horário de aplicação das 

provas, conforme segue: 

 

 A PROVA OBJETIVA será realizada no dia 03/02/2018 na Escola de Educação 

Basica Raul Pompeia, sito a Rua Rio de Janeiro, nº 353, Centro na cidade de 

Campo Ere – SC - CEP: 89980-000. 

 

 A abertura dos portões para o ingresso dos candidatos será a partir das 13h45min. 

 

 O fechamento dos portões será às 14h15min sendo que a partir deste horário não 

será mais permitida a entrada de candidatos, sob qualquer alegação. 

 A prova objetiva terá início às 14h30 e término às 17h. 

 

 

 A PROVA PRÁTICA será realizada no dia 03/02/2018, com início às 17h15min, 

tendo como local o Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal de Campo Erê, 

sito à SC 160 KM 2, Campo Erê – SC. 

 

 A prova prática será aplicada aos candidatos à função de Motorista, mediante 

apresentação da CNH categoria “D”, sendo que será obrigatória a apresentação 

da CNH “D” para a realização da prova prática. 

 O candidato que não estiver presente no dia e horário determinado para realização 

da prova prática será considerado desistente e, consequentemente, eliminado do 

Processo Seletivo, sendo que a partir das 17h15min não será mais permitido o 

acesso de candidatos ao Parque de Máquinas, sob qualquer alegação. A 

Instituição executora do certame e o Município de Campo Erê – SC não se 

responsabilizarão por atrasos. 

 
                  Campo Erê, SC, 31 de janeiro de 2018. 

                

 

 

ODILSON VICENTE DE LIMA  

Prefeito Municipal 
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