ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES
PROCESSO SELETIVO Nº 002/2017
Ata de Correção dos Cartões Resposta, Provas de Títulos e Provas e Provas Práticas
Data: 22/01/2018
Horário início: 16h00min
Horário Final: 19h15min
Local: Centro de Eventos

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, as dezesseis horas no Auditório
Centro de Eventos sito a Rua Trinta de Outubro – centro - Faxinal dos Guedes – SC, reuniram-se a equipe
da EPBAZI ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS e público presente (lista anexa), com o objetivo de corrigir os
cartões resposta, as provas práticas e as provas de títulos dos candidatos do Processo Seletivo nº
002/2017 do Município de Faxinal dos Guedes – SC. Dando início aos trabalhos o coordenador da
Empresa Adm. Emerson Pedro Bazi deu as boas vindas a todos, comunicando que a prova prática de
Motorista e os cartões resposta dos candidatos desse cargo não seriam corrigidos, pois, por
recomendação da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Xanxerê – SC, teria de se anular a Prova Prática
de Motorista. Explicou como seria o método da Correção dos cartões Resposta das provas escritas, das
provas práticas e das provas de títulos dos demais cargos. Foram apresentados os envelopes contendo os
cartões das provas escritas, os envelopes contendo as provas práticas e os envelopes contendo as provas
de títulos, os quais foram conferidos e encontram-se devidamente lacrados como foram no dia da prova.
Conseguinte foram corrigidas as provas de títulos e lançadas as notas no sistema. Passou-se para a
digitalização dos cartões iniciando-se pelas salas da escola Airo Ozelame e depois de concluídas todas as
salas dessa escola, passou-se para as salas da escola Santa Terezinha. Depois de digitalizados, os cartões
foram mostrados na pasta onde se encontram e ao tentar migrar os mesmos para o sistema Pró-Seleta da
empresa, a internet estava instável não foi possível realizar a migração dos mesmos. Como os cartões
resposta dos candidatos aos cargos de Motorista estavam junto com outros cargos nas salas 08 e 09 ao
abrir esses envelopes dessas salas, foram retirados os de Motorista e dispostos em outro envelope
timbrado do Município, na presença de 03 candidatos sendo os de inscrição 004, 176 e 700, onde os
mesmos acompanharam toda a separação e lacre do envelope, opondo sua assinatura. Dando sequencia,
foram abertos os envelopes das provas práticas dos cargos de Borracheiro e Mecânico e também
lançados no sistema. Foram configuradas as regras no sistema, mas não conseguido apurar o resultado
preliminar por problemas na internet. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão Pública. Foi
lavrado a presente ata para que surta seus efeitos legais a qual segue acompanhada da lista de presença.
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