COMUNICADO
PROCESSO SELETIVO Nº 06/2020
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
Visando seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da
Saúde para evitar a disseminação da Covid-19, o Sesc Pantanal ressalta que as etapas
presenciais do processo seletivo estão suspensas em caráter preventivo devido à
pandemia.
Desta forma, comunicamos a alteração na modalidade de realização da Prova Escrita,
de presencial para on-line.
Seguem abaixo as novas orientações com relação a esta etapa, retificando os subitens
“2.3” a “2.10” do item 2 do Descritivo deste processo seletivo:
a. A prova será de caráter eliminatório e classificatório.
b. A prova será realizada através de sistema on-line, em dia e horário a ser
especificado pelo Sesc Pantanal.
c. Os

candidatos

que

tiverem

seu

nome

divulgado

no

site

www.sescpantanal.com.br, menu trabalhe conosco, receberão um e-mail
com orientações para realizarem a prova e terão acesso ao site onde a prova
será realizada.
d. A prova de escrita conterá questões objetivas, de múltipla escolha, conforme
conteúdo programático (Anexo II).
e. Os candidatos devem responder as questões na ordem que aparecem,
selecionando a resposta escolhida antes de passar para uma próxima
questão. Não será possível retornar para rever uma questão anterior.
f. A prova possui um tempo total estipulado para elaboração com tempo distinto
para cada uma das questões, ou seja, cada questão possui um tempo limite
para resposta, que será exibido em um cronômetro na página. Caso o tempo
de uma questão se esgote, o sistema o levará para a próxima questão.

g. Na hipótese do candidato não selecionar uma alternativa dentro do tempo
estipulado, não lhe será atribuído pontuação nesta questão, visto que a
ausência de resposta é interpretada como resposta incorreta pelo sistema.
h. O Sesc Pantanal não se responsabilizará pela não marcação das respostas
dos candidatos no período estipulado da avaliação, por motivos de ordem
técnica dos computadores, conexão de internet, congestionamento das
linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a
transferência de dados.
i.

Será excluído do processo seletivo o candidato que, durante a prova, se
ausentar da aba do navegador onde a prova está sendo realizada.
Recomendamos que feche todas as outras abas e aplicativos abertos, visto
que qualquer saída do sistema será computada e registrada, resultando na
anulação da prova em questão.

j.

Somente os candidatos que obtiverem média igual ou superior a 6 (seis) na
avaliação escrita serão classificados para a 3ª etapa, ressalvado o disposto
no item 3.3.

A prova terá nota máxima de 10 pontos, abrangendo os seguintes conteúdos:

Tipo de Prova
Questões
Objetivas

Estrutura da Prova

•

20 questões de múltipla escolha.

OBS.: O conteúdo programático e a referência bibliográfica não foram alterados.
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