SECULT - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA MÚSICOS 2022

MANUAL DO CANDIDATO
As regras e procedimentos dispostos neste manual complementam as informações contidas no
Edital do Processo Seletivo Simplificado 02/2022. Os(as) candidatos(as) devem tomar
conhecimento do documento na íntegra e não podem alegar desconhecimento dos
procedimentos a serem adotados no dia da prova.
1 – HORÁRIO DE COMPARECIMENTO E INÍCIO DAS PROVAS
Os(as) candidatos(as) deverão comparecer ao Parque Botânico da Vale, localizado na Av. dos
Expedicionários, s/n - Jardim Camburi, Vitória - ES, 29090-070 no TURNO DA TARDE conforme
listagem do ANEXO I deste manual.
1.1 - A entrada e cadastramento dos candidatos que farão a prova no turno da tarde será
das 12h até 12:30min. Após o horário indicado, não será permitida a entrada de nenhum(a)
candidato(a), implicando na desclassificação dos(as) mesmos(as).
As provas do turno da tarde terão início às 13h.
2 – ACESSO AOS ESPAÇOS
Regras de acesso para candidatos e público assistente.
2.1 - ENTRADA DE CANDIDATOS
Na entrada do parque os(as) candidatos(as) deverão apresentar documento de identidade
válido, com foto, além de apresentarem o comprovante de imunização completo contra Covid19, com primeira e segunda doses (ou dose única quando for o caso).
Após a entrada do candidato, não será permitida a saída do local de espera até o término da sua
prova. O candidato que deixar o local de prova antes da realização da mesma será
automaticamente desclassificado.
2.2 - ENTRADA DO PÚBLICO
Será permitido o acesso de pessoas do público de acordo com o limite de 05 lugares,
disponibilizados na sala de prova. A entrada de público acontecerá após o encerramento da
entrada de candidatos. O público assistente deverá observar as regras de permanência contidas
no item 3.2 deste manual.
O público que desejar assistir as provas do turno da tarde poderá acessar o espaço entre
12h30min e 12h45min.
Para assistir às provas práticas, o público interessado deverá se apresentar ao local de aplicação
das provas com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário previsto para seu início,

portando documento de identidade em perfeitas condições de uso, inviolado e com foto que
permita o reconhecimento e comprovante de vacinação.
Não será permitida a presença de público que esteja apresentando sintomas gripais como tosse
e coriza.
2.3 – INSTRUMENTOS
Os(as) candidatos(as) são responsáveis pela guarda e manutenção dos seus próprios
instrumentos.
3 – REGRAS DE PERMANÊNCIA NO ESPAÇO
3.1 - É PROIBIDO aos participantes do processo seletivo:
a) A comunicação dos candidatos com pessoas do público assistente, a comunicação entre
candidatos, ou a prática de qualquer outro ato que possa interferir na concentração ou
no rendimento dos candidatos;
b) Portar-se de forma inadequada com quaisquer dos examinadores, auxiliares
credenciados, autoridades presentes ou demais candidatos, antes ou durante a
realização da prova;
c) Retirar-se do recinto de aplicação das provas sem a devida autorização;
d) Utilizar aparelhos eletrônicos como telefone celular, fone de ouvido, agenda eletrônica,
calculadora eletrônica, notebook, palmtop, tablet, MP3 ou superiores, rádio, receptor,
gravador, caneta eletrônica, walkman, relógios inteligentes (Smart Watch), ou
quaisquer
aparelhos
eletrônicos
e
similares;
OBS: Todos os aparelhos eletrônicos serão recolhidos e colocados em uma sacola
plástica, sendo devolvidos aos candidatos na saída do Teatro.
e) Assistir a prova dos demais candidatos;
O descumprimento de qualquer item acima implica na automática desclassificação do(a)
candidato(a) no processo seletivo.
3.2 – É PROIBIDO ao público assistente do processo seletivo:
a) A comunicação de pessoas do público assistente, entre si ou com candidato, ou a prática
de qualquer outro ato que possa interferir na concentração ou no rendimento do
candidato.
b) O acesso, à sala de prova, de pessoas do público assistente portando telefone celular,
fone de ouvido, agenda eletrônica, calculadora eletrônica, notebook, palmtop, tablet,
MP3 ou superiores, rádio, receptor, gravador, caneta eletrônica, walkman, relógio com
calculadora, ou quaisquer aparelhos eletrônicos e similares.
c) Sair e retornar ao local de provas. Uma vez que o público deseje sair do local de prova,
não será possível retornar.
Em caso de inobservância das condições previstas neste manual, bem como na hipótese de
eventual prejuízo ao bom andamento dos trabalhos, a organização do processo seletivo reservase o direito de impedir o acesso ou a permanência do público assistente.

ANEXO I - RELAÇÃO DE CANDIDATOS E TURNO
TROMPA

18/04 - SEGUNDA - TARDE
2013389 ALLAN LOZER

TROMPA

2009057 DIEGO ANDRADE PINTO

TROMPA

2006742 EZEQUIEL ROCHA DA ROCHA

TROMPA

2016339 FILIPE VIEIRA ANTUNES ROCHA

TROMPA

2010780 GILCELIO JANUARIO GONÇALVES

TROMPA

2009774 GRACIELLY VICENCIA ALVARENGA

TROMPA

2013501 LUIZ FERNANDO GONÇALVES DA SILVA ZARDO

TROMPA

2016355 MARINÉIA LORDELO PASTORE

TROMPA

2016358 MAXCIENE ALVES BERTOLI TAVORA

TROMPA

2009547 MEIDA GONÇALVES VALADÃO MACHADO

TROMPA

2010707 RAFAEL SOUZA XAVIER

TROMPA

2007879 VITOR BARBOSA DOS ANJOS TEIXEIRA

