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Concurso Público -  Câmara Municipal de Santa Isabel/SP – Edital nº  01, de 28 de fevereiro de 2020. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, Estado de São Paulo, mediante as condições 
estipuladas neste Edital, e em cumprimento ao Edital nº. 01/2020, aberto e publicado em 28/02/2020 
e demais publicações oficiais.  
1 - Os candidatos deverão comparecer ao local da prova pelo menos 30 (trinta) minutos antes da 
hora marcada para a abertura dos portões, munidos do comprovante de inscrição, documento oficial 
de identidade original, com foto, e em perfeitas condições, caneta esferográfica com tinta azul ou 
preta, lápis preto, borracha e máscara de proteção (PFF2, faceshields ou outra) devendo ainda, 
portar máscaras reservas, de modo a possibilitar a troca  das mesmas a cada 2 (duas) horas.  
2 – O uso da máscara (PFF2, faceshields ou outra), solicitada acima, trata-se de medida de proteção 
para evitar a transmissão do coronavírus (COVID-19), bem como, da Variante Delta do Coronavírus. 
O candidato que não estiver utilizando a máscara escolhida, adequadamente, isto é, cobrindo 
a boca e o nariz, ficará impedido de adentrar ao prédio e será excluído do Concurso Público. 
O candidato deverá armazenar  as máscaras usadas em um saco plástico transparente levado por 
ele. 
3- O uso da máscara e o distanciamento social é obrigatório até a saída do candidato do prédio, sob 
pena de eliminação do concurso. Os candidatos deverão seguir as orientações de segurança e as 
medidas de prevenção fornecidas pelos Aplicadores, Fiscais e Coordenadores da CONSEL 
CONCURSOS.  
4 - Não será permitida a entrada na Sala de aplicação da Prova, o candidato que se apresentar após 
o horário estabelecido para o fechamento dos portões do prédio ou que não estiver de posse de 
documento oficial de identificação hábil, alegando furto ou perda. É recomendável que os 
candidatos levem seu próprio álcool em gel 70% para uso individual, armazenado em 
recipiente pequeno, transparente e sem rótulo. 
5 – O candidato deverá levar seu recipiente de água, uma vez que não será permitido o uso de 
bebedouros para uso na fonte, mas somente com utensílio que possibilite a retirada da água . 
6 – Todos os candidatos  deverão submeter-se a verificação de temperatura corporal para o acesso 
ao local de provas. 
7 – Recomenda-se aos candidatos, que evitem contatos físicos como abraços, aperto de mãos, bem 
como, compartilhamento de objetos pessoais,  
8 – No intervalo entre os dois horários de prova, haverá higienização das salas e carteiras, visando 
proteção aos candidatos. 
9 – Os candidatos com suas inscrições homologadas, deverão acessar o link do candidato – 
LOCAL DA PROVA, que encontra-se disponível nos sites www.conselconcursos.com.br, e 
www.camarasantaisabel.sp.gov.br, a partir de 20/09/2021. 
 

AS PROVAS SERÃO APLICADAS NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2021 
NOS HORÁRIOS ABAIXO DESCRITOS 

 
PERÍODO DA MANHÃ 

AUXILIAR LEGISLATIVO 
Horário de abertura dos portões: 7h15 

Horário do fechamento dos portões: 7h45 
Período das provas: Das 8h00 às 12h00 

 
PERÍODO DA TARDE 

ASSISTENTE LEGISLATIVO 
Horário de abertura dos portões: 13h15 

Horário do fechamento dos portões: 13h45 
Período das provas: Das 14h00 às 18h00 

 


