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A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONCURSOS INFORMA A TODOS OS
INTERESSADOS O DIA E HORÁRIO DE APLICAÇÃO DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVIMENTO DO CARGO DE SECRETÁRIO AUXILIAR DE BOM JESUS DE GOIÁS E DÁ
OUTRAS ORIENTAÇÕES

 
A prova do concurso público para provimento do cargo de Secretário Auxiliar da Promotoria de

Justiça de Bom Jesus de Goiás será aplicada no dia 29/08/2021, nos locais informados no
comunicado publicado no dia 12/08/2021, com abertura dos portões às 7h e fechamento às 8h. Após
o fechamento dos portões serão iniciados os procedimentos internos para posterior distribuição das
provas e folhas de respostas.

Esclareça-se que após a distribuição das provas e folhas de respostas, o caderno de questões
somente poderá ser folheado depois que o fiscal de sala sinalizar aos candidatos que a prova pode
ser iniciada.

O candidato que terminar a prova poderá ir embora, sem o caderno de provas, a partir da
primeira hora e levando o caderno de provas somente a partir da terceira hora de prova.

Registra-se que, nos termos do item 7.6. do Edital de regência, o candidato deverá comparecer
ao local das provas com antecedência mínima de 01 (uma) hora do horário fixado para o fechamento
dos portões de acesso, munido o cartão de identificação, de documento oficial de identificação
original, com foto e legível, e de caneta esferográfica fabricada em material transparente (tinta azul ou
preta). Não será permitido o uso de lápis, lapiseira e/ou borracha durante a realização das provas.

Também não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidatos no local de
realização das provas após o fechamento dos portões.

A Comissão de Acompanhamento de Concursos do Interior comunica, ainda, tendo em vista a
situação de pandemia atual, que o uso de máscaras nas dependências dos locais de aplicação das
provas e o distanciamento social são obrigatórios e que o candidato será submetido a aferição de
temperatura antes de ingressar na sala de realização da prova e, àqueles candidatos que no dia do
evento apresentem sintomas gripais ou estejam no período de contágio da doença (14 dias) em caso
de terem tido contato com pessoa infectada ou testado positivo para Covid-19, a comissão recomenda
que se abstenham de comparecer ao local da prova, conforme item 7.17. do Edital.

Ressalta-se que não poderá haver permuta entre os locais de aplicação das provas e que todas
as medidas de segurança recomendadas devem ser observadas.
 
Goiânia, datado eletronicamente.
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