
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  

 
DIVULGA OS LOCAIS DE PROVA 

 PROCESSO SELETIVO EDITAL DE N.° 003/2013 (EDUCAÇÃO) 
 

A Comissão Coordenadora do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Navegantes, 
nomeada pela Portaria n.° 2947/2013, juntamente com o Instituto O Barriga Verde torna 
público o que segue: 
 
 

1. A prova escrita objetiva do Processo Seletivo de Navegantes Edital n. 003//2013,  
realizar-se-á no dia  20 de outubro de 2013, nos seguintes locais e horários: 

 

PERÍODO MATUTINO 
(nível superior) 

 

Cargo 

Horário de 
fechamento 
do portão 

Período da 
Prova 

LOCAL/ 
ESCOLA 

Professor de Educação Infantil  

8h15min 8h30 às 
11h30 

 
EEB ADELAIDE KONDER 

Rua Macarinni, 350 
Centro – Navegantes – SC 

 
Obs.: Para todas as cargas 

horárias dos cargos de professores 
habilitados e não-habilitados do 

seletivo. 
 

Professor de Sala de Recursos 
Multifuncionais    

Professor de ARTES  

Professor de CIÊNCIAS  

Professor de EDUCAÇÃO FÍSICA  

Professor de ENSINO RELIGIOSO  

Professor de GEOGRAFIA  

Professor de HISTÓRIA  

Professor de INGLÊS  

Professor de LINGUA PORTUGUESA  

Professor de MATEMÁTICA  
Professor de SÉRIES INICIAIS  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERÍODO VESPERTINO 
(nível alfabetizado, fundamental e médio) 

 
 
 

Cargo 
Horário de 

fechamento 
do portão 

Período da 
Prova 

LOCAL/ 
ESCOLA 

Agente de Serviços Gerais – Educação  

13h45min 14h às 17h 

EEB JULIA MIRANDA DE 
SOUZA 

Rua Aníbal Gaya, 440 
Centro – Navegantes – SC 

 
 

Agente de Serviços Gerais – Obras  

Agente de Serviços Gerais – Saúde  

Instrutora de Corte de Cabelo  

Instrutor de Corte e Costura  

Instrutora de Manicure  

Agente Comunitário de Saúde ESF  

Arte - Educador Dança de Salão (30 
horas) 

Arte - Educador Canto (20 horas) 

Arte - Educador Dança de Rua (40 horas) 

Arte - Educador Teatro (20 horas) 

Arte - Educador Violão (40 horas) 

Arte - Educador Balé (40 horas) 

Instrutor de Informática (20 horas) 

Instrutor de Informática (40 horas) 

Leiturista – DAE  

Monitor de Educação Especial  

Monitor de Educação Infantil 

Monitor do Abrigo 

 
2. O candidato deverá chegar ao local da prova com no mínimo 30 (trinta) minutos de antecedência 
do horário de fechamento dos portões, para localizar sua sala e assinar a lista de presença.  

3. O portão principal do local  das provas será fechado 15 (quinze) minutos antes do horário de 
início das provas e será vedada a entrada nos locais de prova dos candidatos que chegarem após 
o horário de fechamento dos portões, seja qual for o motivo alegado para o atraso, estando o 
candidato que deixar de fazer ou chegar com atraso a prova escrita, desclassificado do concurso 
público. 

4. A identificação correta do local da prova e o comparecimento no horário determinado será 
de inteira responsabilidade do candidato, devendo o mesmo manter-se informado 
acompanhando as publicações no site www.iobv.com.br. 
5. Somente será admitido à sala de provas o candidato: 

a) cujo nome conste da lista de homologação das inscrições. 

b) que se apresentar no portão até horário estabelecido para seu fechamento. 

c) e estiver portando documento de identidade original que bem o identifique. 

6. O deverá levar obrigatoriamente pelo menos 2 (duas) canetas esferográficas feita de material 
transparente de tinta preta ou azul, (não serão fornecidas canetas no local. 

 
Navegantes (SC), 10 de Outubro  de 2013. 

 
Roberto Carlos de Souza                                           Elizene Cassia Capistrano Salvador 

Prefeito Municipal                    Presidente do IOBV 


