
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN

CONCURSO PÚBLICO N° 001/2015

DATA DA PROVA: 31/01/2016 – DOMINGO
PERÍODOS: MANHÃ e TARDE

MANHÃ
INÍCIO: 08h15min
TÉRMINO: 12h15min - (HORÁRIO LOCAL)

TARDE
INÍCIO: 15h15min
TÉRMINO: 19h15min - (HORÁRIO LOCAL)

AGENDA DO FISCAL VOLANTE
SÁBADO - 30/01/2016

TREINAMENTO 16h
SINALIZAÇÃO DO PRÉDIO Após término da reunião dos fiscais

DOMINGO – 31/01/2016
ATIVIDADE MANHÃ TARDE

CHEGADA NA ESCOLA (Apresentar-se à coordenação) 05h45min 12h45min
RECEBIMENTO DE INSTRUÇÕES 06h 13h
VERIFICAÇÃO DOS SANITÁRIOS 06h15min 13h15min
ORIENTAÇÃO E DIRECIONAMENTO DOS CANDIDATOS 06h45min às 8h 13h45min às 15h
AUXILIO PARA A ABERTURA DOS MALOTES E DISTRIBUIÇÃO DOS 
PACOTES DE PROVAS

07h30min 14h30min

INÍCIO DA PROVA 08h15min 15h15min
NOVA VISTORIA DOS SANITÁRIOS 08h20min 15h20min
RETIRAR OS DETECTORES DE METAIS 09h 16h
SANITÁRIOS LIBERADOS 09h15min 16h15min

ACOMPANHAR OS CANDIDATOS AO BANHEIRO
09h15min às

12h15min
16h15min às

19h15min
AVISO DOS TRINTA MINUTOS FINAIS 11h45min 18h45min
FIM DA PROVA 12h15min 19h15min
O CANDIDATO PODERÁ LEVAR CONSIGO O CADERNO DE QUESTÕES 12h15min 19h15min
ENTREGA DO MATERIAL NA COORDENAÇÃO 12h20min 19h20min

MANUAL DO FISCAL VOLANTE
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
SÁBADO – 30/01/2016

TARDE EVENTO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

16h
Apresentar-se à

coordenação
Participar da reunião geral para esclarecimento de dúvidas sobre os trabalhos e leitura dos
manuais de trabalho.

Após término da reunião dos
fiscais

Sinalização

Proceder, juntamente com o chefe e subchefe de local, à sinalização da escola. 
Colar a lista de porta na entrada da sala do lado de fora da sala, facilitando a visualização aos
candidatos.
IMPORTANTE: Verificar se a  quantidade  de  cadeiras  e  carteiras das salas confere com o
número de candidatos na lista de porta (procedimento deve ser feito no sábado).

DOMINGO – 31/01/2016
MANHÃ TARDE EVENTO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

05h45min 12h45min
Apresentar-se à

Coordenação para
início das atividades

Apresentar-se à coordenação para instruções de suas atividades.
IMPORTANTE: os fiscais deverão levar para o dia da aplicação da prova, além deste manual,
relógio  de  pulso,  pois  os  celulares  deverão  permanecer  desligados  e  guardados  dentro  do
envelope de guarda de pertences durante os trabalhos.
É  aconselhável  uma vestimenta  adequada,  (preferência  para  calça  preta  e  camisa  branca)
sendo proibido o uso de bermudas, chinelos, óculos escuros, sapatos que venham a produzir
sons inconvenientes, decotes, roupas curtas, entre outros.

06h 13h

Receber do chefe de
local material e

informações sobre
seu trabalho.

Recebimento das orientações finais e do material de trabalho: Crachá e o Detector de Metais, se
for o caso.
O trabalho do fiscal volante consiste na orientação, fiscalização (revista) e acompanhamento dos
candidatos. 
Com as instruções, o fiscal deve deslocar-se para o local/corredor em que trabalhará.
Os fiscais volantes devem trabalhar em dupla, e cada dupla deve ser preferencialmente formada
por um homem e uma mulher.
Se informar junto ao Chefe de Local  se haverá sanitário  para utilização exclusiva  dos
candidatos que terminaram a Prova pois, caso não haja, os candidatos devem utilizar o
sanitário antes da entrega da Folha de Respostas.

06h15min 13h15min
Colagem da Lista

Geral

Colar a  Lista Geral.  Deve ser fixada na entrada principal da escola, para que os candidatos
consultem seu local de prova antes da abertura dos portões.
A lista do período da tarde pode ser colada no final do período da manhã.

06h15min 13h15min
Verificação dos

sanitários.
Conferir se os sanitários estão limpos e se possuem material de higiene.
Se os sanitários não estiverem em condições de uso, solicite providências a zeladoria.

06h45min às 8h
13h45min às

15h

Recepção e
orientação aos

candidatos.

Recepcionar os candidatos na entrada do prédio auxiliando-os na localização de suas salas.
Caso não consiga localizar a sala, consulte a lista geral afixada na entrada da escola. Se ainda
assim não encontrar o local de prova do candidato, encaminhe-o para a Coordenação.

07h30min 14h30min

Auxiliar na Abertura
dos malotes e

entrega dos pacotes
de prova

Auxiliar a coordenação, caso seja convocado, na abertura dos malotes e na distribuição dos
pacotes de prova. 
ATENÇÃO:  Cada  pacote  possui  uma  etiqueta  de  identificação  com  o  número  do
bloco/prédio/andar e sala, distribua de acordo com essa etiqueta.

08h20min 15h20min
Nova Vistoria dos

sanitários

Fazer nova  checagem nos sanitários, verificando se os  candidatos  não  deixaram  nenhum
documento suspeito.
Se os sanitários não estiverem em condições de uso, solicite providências a zeladoria.

08h30min às
12h15min

15h30min às
19h15min

Posicionamento de
trabalho

Posicionar-se no corredor de modo que todos os fiscais de sala possam visualizá-lo e chamá-lo
quando necessário.

09h15min às
12h15min

16h15min às
19h15min

Acompanhamento e
fiscalização dos
candidatos que
desejarem ir ao

sanitário.

A partir deste momento, os candidatos estarão liberados para utilizarem  os sanitários, mas
sempre acompanhados do fiscal volante. Obs.: Acompanhe o candidato durante todo o trajeto,
seja educado e discreto, evite estabelecer com o candidato qualquer tipo de diálogo ou assumir
posturas que possam, aos olhos de terceiros, transparecer que existe entre candidato e fiscal
um relacionamento mais estreito.
FISCAL RESPONSÁVEL PELO DETECTOR DE METAL: O detector deve ser passado entre as
pernas, braços, bolsos e, em caso de cabelos compridos, passar no cabelo também, próximo as
orelhas.  Os  candidatos  devem  ser  vistoriados  por  fiscais  do  mesmo  sexo. IMPORTANTE:
Impedir  que o candidato acesse  o sanitário  com  bolsas,  papéis  e  equipamentos
eletrônicos. Somente será permitido o acesso de objetos de higiene pessoal estritamente
necessários e não fornecidos pela organizadora da prova.
ATENÇÃO: caso tenha alguma suspeita questione o candidato, pergunte o que ele tem no
bolso, seja rigoroso.  Se o candidato tiver portando aparelhos eletrônicos, principalmente
celular, o mesmo deve ser encaminhado à coordenação.
Caso seja detectado que o candidato está portando moedas ou chaves no bolso, verificar se
estes  não possuem informações  que  possam servir  de  “cola”,  caso possuam encaminhar  o
candidato até a coordenação.
É permitido somente um candidato em cada sanitário, ficando sempre uma vaga entre um
sanitário e outro, a fim de  evitar conversas entre os candidatos no sanitário.  Caso todos os
sanitários estejam sendo utilizados e for necessário que um candidato entre, o mesmo deve ser
acompanhado pelo Fiscal Volante para que não fique sozinho com os demais candidatos.
Após a saída do candidato, fazer NOVA VISTORIA no sanitário verificando se ele não deixou
algum objeto. Caso encontre alguma irregularidade, chame imediatamente a coordenação antes
da entrada de outro candidato.
Acompanhar e solicitar aos candidatos que abram o saco (onde foi guardado o celular) somente
fora da escola, pois não será possível a utilização do celular dentro da escola.
Obs.: Os candidatos que terminaram suas provas não podem utilizar os mesmos
sanitários usados pelos candidatos que ainda estão em prova.
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09h15min às
12h15min

16h15min às
19h15min

Candidato que
terminar a prova
poderá ir embora
mas NÃO poderá
levar consigo o

Caderno de
Questões.

A partir deste momento, o candidato que terminar sua prova poderá se retirar, porém NÃO
PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES. Se perceber que algum candidato esteja
portando o caderno de questões, aborde-o e solicite que devolva.
ATENÇÃO: Não  é  permitido  aos  candidatos  que  já  terminaram  a  prova  permaneçam  nas
dependências da escola. Portanto, solicite aos mesmos que se retirem.

11h45min 18h45min
Aviso dos 30 minutos

restantes.
Avisar aos fiscais de sala que restam 30 (trinta) minutos para o encerramento da prova.
Obs.: No período da manhã, fazer a colagem das listas do período da tarde.

12h15min 19h15min Fim da Prova.
Após aviso de encerramento e a saída de todos os candidatos, apresentar-se ao chefe de local,
entregar todo o material recebido e aguardar sua liberação.

12h15min 19h15min
Caderno de questões

liberados
Somente após o término do período de provas o candidato poderá levar consigo o caderno de
questões.

NORMAS DE CONDUTA DOS FISCAIS VOLANTES

1.  Não permitir que  o candidato  faça  o uso de calculadoras, celulares, livros, apontamentos, cadernos ou qualquer tipo de consulta  durante  a
realização da prova ou a ida ao sanitário.
2. Oriente os candidatos para que o envelope de pertences só seja aberto fora da escola. 
3. Fique sempre atento ao desenvolvimento de suas atividades.
4. Quando tiver necessidade de ausentar-se do corredor, faça-o da forma mais breve possível. Neste caso outro fiscal deverá substituí-lo pelo tempo
necessário.
5. Desligue seu celular.
6. No trajeto da sala ao banheiro, não converse com os candidatos.
7. É extremamente proibido o uso de celular pelo fiscal volante, assim como  comer nos corredores ou se ausentar sem prévia autorização.
8. Não se distraia com conversas, leitura de jornais, revistas, livros e principalmente com a leitura do caderno de questões.
9. Caso algum candidato esteja portando garrafa de água, ou qualquer tipo de alimento, verificar se não consta na embalagem qualquer anotação. É
permitido ao candidato alimentar-se durante a prova, desde que não emita ruídos/sons que incomode os demais.
10. Qualquer evento não previsto neste manual deverá ser comunicado ao chefe de local, não tome atitudes precipitadas.

 

Para que um concurso tenha êxito, é vital que os colaboradores estejam comprometidos e conscientes da grandeza de suas participações
no concurso, assumindo o papel que lhes cabe no processo e desempenhando suas tarefas da melhor forma possível, por isso, confiamos
em você e no seu trabalho.
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