REGULAMENTO SIMULADO EGPS II

Este simulado está organizado sob a responsabilidade do Essencial Concursos, com sede na Rua Pedro Ivo,
125 - Centro, Florianópolis/SC, CNPJ sob o nº 24071325/0001-23, fone (48) 3025-5555.

1. DA INSCRIÇÃO
1.1. Estão automaticamente inscritos neste simulado todos os alunos regularmente matriculados nos
turnos manhã e noite do Curso EGPS II. No entanto, teremos como base os dados contidos em nosso
Sistema de Dados e serão de responsabilidade exclusiva do candidato os dados cadastrais informados no
ato de sua matrícula.
2. DA PROVA
2.1 O presente Simulado será constituído de uma única etapa, prova escrita de caráter eliminatório e
classificatório, com questões objetivas, que terão peso 2,0.
2.2. O número de questões da prova escrita e por ela abrangida está descrita no quadro abaixo:

Área de conhecimento

Nº de questões

Matemática e Raciocínio Lógico

10

Língua Portuguesa

10

Informática

10

Direito Constitucional

07

Direito Administrativo

13

Total

50

2.3 A prova objetiva será realizada no dia 30/08/2019, nos períodos manhã e noite, nos horários de 8:45hs
às 12:00hs e das 19hs às 22:15h.
2.4 Os candidatos terão acesso à sala de aula quinze minutos antes do período previsto para o início da
prova.
2.5 A porta de acesso ao local de prova será fechada de acordo com o horário do início da prova.
2.6 Os candidatos que chegarem após o fechamento da porta não poderão realizar a prova,
independentemente dos motivos alegados.
2.7. A prova será realizada no Essencial Concursos, Rua Pedro Ivo 125, centro.
2.8 O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova, munido de documento oficial de
identidade informado na inscrição, caneta esferográfica transparente de tinta preta. Não será permitido a
utilização de lápis, lapiseira/grafite, marca texto e/ou borracha.
2.9 Na ausência do documento de identidade o candidato deverá apresentar o Boletim de Ocorrências
emitido nos últimos 90 dias.
2.10. Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de provas sem autorização e sem
acompanhamento da fiscalização.

2.11. A duração da prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos será de 3 horas e 30 minutos,
para a prova no tempo de duração está incluído o preenchimento do cartão resposta.
2.13. Após a entrega da prova o candidato não poderá permanecer no local de sua aplicação.
2.14. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e
utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, de livros, de
anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta, sendo eliminado do simulado o
candidato que descumprir esta determinação.
2.15. Será excluído do Simulado o candidato que se portar de maneira indevida ou descortês para com
qualquer membro da equipe responsável pela aplicação da prova.
2.16. O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para os cartões respostas, que serão
os únicos documentos válidos para a correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta
por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.
3. DO RESULTADO
3.1. O gabarito preliminar da prova teórica será divulgado a partir das 12h do 31/08/2019, no site
www.essencialconcursos.com.br, na aba “Eventos”.
3.2 Serão assegurado aos candidatos o direito a recurso contra a formulação, o conteúdo ou gabarito das
questões. O recurso deverá estar devidamente fundamentado, com argumentação lógica e consistente,
digitado ou preenchido a mão com letra legível, conter nome e assinatura do candidato, e deverá ser
interposto até o dia 03/09/2019.
3.3
O
recurso
deverá
ser
encaminhado
coordenador@essencialconcursos.com.br.

ao

Coordenador

Pedagógico,

no

e-mail

3.4 Se o exame dos recursos resultar em anulação de questões da prova, a pontuação correspondente será
atribuída a todos os candidatos.
3.5 Se houver modificação no gabarito decorrente dos recursos, as provas serão corrigidas de acordo com
o gabarito definitivo, a ser postado no dia 06/09/2019, no site www.essencialconcursos.com.br, na aba
“Eventos”.
4. DA PREMIAÇÃO
4.1 Serão distribuídos prêmios de bolsas aos três primeiros colocados, conforme descrito abaixo. A
distribuição dos prêmios se dará na seguinte ordem:
1º lugar – Bolsa de 100% em qualquer curso
2º lugar – Bolsa de 50% em qualquer curso
3º lugar – Bolsa de 30% em qualquer curso
4.2 As bolsas poderão ser utilizadas na aquisição de qualquer curso da escola, com validade de 3 meses a
contar da data de divulgação do resultado.
4.3 Havendo candidatos ocupando idêntica classificação, o desempate será feito em favor do candidato
que possuir maior idade.
4.4 O resultado da premiação será divulgado na sexta-feira, dia 06 de setembro de 2019 na página do
Essencial Concursos e entraremos em contato com os vencedores via e-mail e/ou telefone.

