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Considerando o processo seletivo a ser realizado pela Secretaria de Educação no dia 

13/12/2020, passamos às seguintes informações: 

✓ Caso o candidato tenha o nome no comprovante de inscrição diferente do 

documento oficial com foto EXCLUSIVAMENTE por motivo de 

casamento/divórcio, DEVERÁ apresentar no local de prova: o documento oficial 

com foto E a CERTIDÃO DE CASAMENTO/DIVÓRCIO original. Não serão 

aceitas outras justificativas para nome com escrita no cartão de inscrição diferente 

do documento oficial. 

 

✓ O documento oficial com foto a ser apresentado no local de prova não poderá ser 

por meio digital, tendo em vista que, após entrar na sala de prova o celular deverá 

ser desligado, dificultando o trabalho do fiscal de sala quanto à verificação de 

documento. 

 

✓ Os candidatos que fizeram inscrição para a mesma disciplina em duas áreas                

geo-escolares (Sede, Distrito de Nossa Senhora das Graças e Distrito de 

Santíssima Trindade OU Distrito de Pequiá, Distrito de São João do Príncipe e 

Vila de Laranja da Terra e Santa Clara do Caparaó) diferentes devem optar por 

apenas uma região, tendo em vista que, não há como o candidato fazer apenas 

uma prova e ser classificado em duas áreas. Lembrar de assinalar na capa de 

prova apenas uma área geo-escolar. 
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✓ Candidatos que fizeram duas inscrições para professor MAP B, devem apresentar 

os comprovantes das duas inscrições para as duas disciplinas; 

✓ A Comissão não se responsabiliza pelo fornecimento de máscara aos candidatos. 

➢ Ressaltamos que não será permitida a entrada ou permanência no local 

de provas sem o uso de máscara. 

Conforme descrito nos Editais 003/2020, 004/2020 e 005/2020: 

NÃO SE ADMITIRÁ A ENTRADA DE CANDIDATO EM SALA DE PROVA QUE NÃO ESTIVER MUNIDO 
DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (IMPRESSO OU EM VIA DIGITAL), DE DOCUMENTO OFICIAL 
ORIGINAL DE RECONHECIMENTO NACIONAL, CONTENDO FOTOGRAFIA E DE MÁSCARA DE 
FABRICAÇÃO INDUSTRIAL OU CASEIRA, DESDE QUE CUBRAM O NARIZ E A BOCA. 

 

✓ Candidatos com suspeita ou confirmados com Covid–19 NÃO devem comparecer 

ao local de provas, sob o risco de incorrer em crime previsto no Código Penal 

Brasileiro, conforme Arts. 131, 132 e 268. 

 

EM CASO DE SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID, MANTENHA-SE 

EM ISOLAMENTO SOCIAL. 

 

 

 

Comissão Realizadora do Processo 

Portarias 05/2020 e 10/2020 


