
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
SÁBADO - 30/01/2016

TREINAMENTO 16h
DOMINGO - 31/01/2016

ATIVIDADE MANHÃ TARDE
CHEGADA NA ESCOLA (Apresentar-se à coordenação) 5h45min 12h45min
RECEBIMENTO DO MATERIAL DA SALA 5h45min 12h45min
VISTORIA E ORGANIZAÇÃO DA SALA 6h 13h
RECEBIMENTO DOS CANDIDATOS NA PORTA DA SALA 6h45min 13h45min
RECEBIMENTO DO PACOTE DE PROVAS 07h30min 14h30min
ABERTURA DO PACOTE E DISTRIBUIÇÃO DAS PROVAS 08h 15h
INÍCIO DA PROVA 08h15min 15h15min
COLETA DE ASSINATURAS 08h15min 15h15min
SANITÁRIOS LIBERADOS 09h15min 16h15min
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 12h25min 19h25min

MANUAL DO FISCAL DE SALA
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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 esclarecimentos de dúvidas sobre os trabalhos e leitura do manual do
fiscal de sala.

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

5h45min 12h45min

Apresentar-se à
Coordenação
para início das

atividades

Apresentar-se  à  coordenação  para  instruções  de  suas  atividades  e  recebimento  do  material  de
trabalho, munidos de Documento de Identificação Pessoal, caneta e relógio.
IMPORTANTE: os fiscais deverão levar para o dia da aplicação da prova, além deste manual, caneta
esferográfica de tinta azul ou preta e relógio, 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.

5h45min 12h45min

Recebimento do
material para
aplicação da

prova

Receber, da coordenação, os envelopes plásticos transparentes contendo:
• Crachás adesivos de identificação para os fiscais;
• Lista de Presença com Ata de Ocorrência no verso;
• Folhas de Respostas da Prova Objetiva personalizadas;
• Relógio de papel para marcação do tempo de prova;
• Envelopes para guarda de pertences dos candidatos;
• Envelope para Retorno das Folhas de Respostas e da Lista de Presença;

IMPORTANTE: 
1.  O  fiscal  deverá,  assim como  os candidatos,  guardar  o  celular  dentro  do  envelope  para
guarda de pertences.
2.  Verificar com o Chefe de Local se haverá sanitário para utilização exclusiva dos candidatos
que terminaram a Prova pois, caso não haja, os fiscais deverão avisar aos candidatos que os
mesmos não poderão ir ao sanitário após a entrega da Folha de Respostas.

6h 13h
Verificação da

sala

Verificar a iluminação da sala e o espaçamento entre as carteiras.
Abrir janelas, arrumar e conferir se  o número de cadeiras  e carteiras corresponde ao número de
candidatos de sua sala.
Cole o relógio de papel na frente da sala. Após o início da prova, o fiscal deverá destacar a cada
meia hora uma parte do relógio. Cada parte destacada deve ser colada do lado de fora na  lista de
porta.
Distribuir as Folhas de Respostas da Prova Objetiva  dos candidatos nas carteiras, indicando onde
cada candidato deverá se sentar. Siga o campo “Sequência 1” constante na Folha de Respostas para
distribuí-las e organize a sala de modo que facilite a circulação dos fiscais durante a prova.
Caso     exista     Folha     de     Resposta     ampliada     em     sua     sala,     coloque-a     na     última     carteira     de     uma     das     filas.
O     candidato   receberá    apenas a     Folha     de     Resposta       ampliada. N  o caso dele se negar a utilizar  o
material ampliado, consultar o quadro de Problemas e Soluções.
OBS: neste momento o fiscal não deve assinar nenhuma Folha de Resposta. Tal procedimento
somente será feito quando o candidato terminar sua prova e entregá-la ao fiscal.

6h45min às
8h

13h45min às
15h

Recepção dos
candidatos na
porta da sala

Recepcionar os candidatos na porta da sala, solicitando o documento oficial de identificação original
(Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação com foto, cédulas de
identidade fornecidas por ordens e conselhos de classe ou outro documento oficial com foto).
Conferir, pela foto do documento, se a pessoa que se apresenta é a mesma do documento. Verificar
na Lista de Porta se o candidato pertence à sala, lembrando-se que o candidato não assina a Lista
de Presença no momento da entrada.
OBS: Caso não seja possível realizar corretamente e com absoluta certeza a identificação do
candidato através da foto presente no documento de identificação, o fiscal deverá encaminhar
o candidato ao Chefe de Local, para que sejam tomadas as devidas providências.
Tomar cuidado com os homônimos (nomes idênticos), verificando NOME E NÚMERO no documento
de identidade. Não reter nenhum documento do candidato, a não ser por ordem expressa da
coordenação.
Solicitar que o candidato sente-se no local determinado (onde está a Folha de Respostas com o nome
dele) e deixe o documento de identidade sobre a carteira. Em salas com dois ficais, enquanto um
fiscal recepciona os candidatos na porta da sala e faz a conferência da documentação, o segundo
fiscal deve auxiliar os candidatos a localizarem seus lugares.
Nenhum candidato poderá entrar na sala sem a prévia conferência do documento de
identidade.  Caso um candidato se apresente sem documento de identificação original, o mesmo
deverá ser encaminhado imediatamente à Coordenação.
Entregar os envelopes plásticos para a guarda de pertences. O Envelope de guarda de pertences
deverá permanecer lacrado e embaixo da mesa do candidato e este ao sair da sala não deverá portar
nenhum objeto nos bolsos.
ATENÇÃO: Verifique se, na sala em que você se encontra alocado, há algum candidato com
quem você possua qualquer vínculo familiar. Em caso positivo, comunique a coordenação para
que as devidas providências sejam tomadas.

7h30min 14h30min
Receber o pacote

com as provas

Receber o pacote plástico branco lacrado, contendo etiqueta que identifica:
 Nome da Cidade;
 Nome da Escola;
 Data e período de aplicação da prova;
 Bloco/prédio/número da sala;
 Cargo e a quantidade de provas da sala.

Confira se o pacote pertence mesmo a sua sala.
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8h 15h

Ler em voz alta
os seguintes
avisos aos
candidatos:

Atenção Candidatos:
a) Deve ficar sobre a carteira apenas o documento de identificação oficial com foto e a caneta
esferográfica transparente de tinta azul ou preta, além da Folha de Respostas.
b) Não será permitido o uso de Lápis, Lapiseira e borracha.
c) Todos os demais objetos pessoais como bolsas, chaves com controles eletrônicos, óculos
escuros, acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro) livros, códigos, manuais, impressos
ou anotações devem ser guardados embaixo da carteira/cadeira.
d)  As calculadoras, relógios  (com  alarmes  desativados), agendas eletrônicas, pagers,
telefones celulares, MP3 ou similar, gravador ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos
devem  ter  suas  baterias  retiradas  e  guardados  dentro  do  envelope  fornecido  pela
organizadora do concurso. O envelope deve ser lacrado e mantido com o candidato embaixo
da carteira não deixando nada nos bolsos. O envelope só poderá ser aberto fora da escola.
e)  Caso o celular ou outro equipamento  emita som durante a realização  das  provas, o
candidato portador do equipamento será eliminado. 
f)  Os candidatos  devem manter  as  orelhas  a  mostra e  aqueles candidatos que utilizarem
aparelho de surdez devem retirá-los no momento em que for autorizado o início das provas.
g) Os candidatos devem se atentar e lembrar de assinar a Folha de Respostas e a Capa do
Caderno de Questões nos campos indicados.
h) Os últimos 03 (três) candidatos deverão permanecer  na sala até a entrega da Folha de
Respostas pelo último candidato. Os mesmos, juntamente com os fiscais, assinarão o Termo
de Fechamento da Sala.
i)  O candidato  que  terminar  as  provas  não poderá  utilizar  os mesmos  sanitários  que  os
candidatos que ainda estiverem realizando a prova.

ORIENTAÇÃO AO FISCAL: NO CASO DO CANDIDATO SER ELIMINADO, DEVE-SE INFORMAR AO CANDIDATO SOBRE O FATO E EFETUAR
ANOTAÇÃO NA ATA DA SALA, COM O HORÁRIO DA OCORRÊNCIA, SENDO QUE O CANDIDATO NÃO PODERÁ CONTINUAR A REALIZAR A
PROVA. CASO O CANDIDATO INSISTA OU CRIE ALGUM TUMULTO PARA CONCLUIR A PROVA, O FATO TAMBÉM DEVERÁ SER REGISTRADO
EM ATA.

8h 15h
Apresentação do
pacote de provas

Mostrar e informar, em voz alta, a todos os candidatos da sala que o pacote encontra-se lacrado     e
inviolado. Convocar 02 (dois) candidatos para atestarem e assinarem o Termo de Abertura do
pacote  de provas (verso da Lista de Presença, parte superior). Somente após a coleta destas
assinaturas pode-se proceder a abertura do pacote.

8h 15h

Abertura e
distribuição dos

cadernos de
questões

Abrir o pacote e distribuir os cadernos de questões aos candidatos.
Verificar se há provas AMPLIADAS, pois, elas devem ser distribuídas primeiro,  sendo o candidato
posicionado na última carteira ao fundo da sala.
ATENÇÃO: Poderá haver salas com 2 (dois) ou mais cargos, portanto, antes de iniciar a distribuição
dos cadernos de questões, verifique quais são os candidatos concorrentes a um determinado cargo e
distribua primeiramente as provas deste cargo. Feito isso, repita o procedimento até que todos tenham
seus cadernos em mãos.
Faça todas as tarefas com atenção, mas seja rápido.

8h05min 15h05min
Verificação da

prova
Após a distribuição, solicite que todos os candidatos confiram: Cargo, número de questões e se  há
falhas de impressão.

8h10min 15h10min
Informações aos

candidatos.

Informar     em     voz     alta aos candidatos que a partir deste momento não podem, em hipótese alguma,
comunicar-se com os demais. Informar que é necessário aguardar o sinal de início da prova com a
página das instruções (capa da prova) virada para cima.

8h10min 15h10min

Informações
sobre a prova e

preenchimento da
Folha de

Respostas.

Ler, junto com os candidatos, as informações constantes na capa da prova e esclarecer sobre o
modo correto de preenchimento da Folha de Respostas. Esta deve ser preenchida com caneta
transparente de tinta azul ou preta. Exemplo:

Há somente 1 (uma) alternativa correta por questão. A Folha de Respostas não poderá ser
substituída.

8h15min 15h15min
Aviso de Início

das Provas.

Autorizar o início das provas e informar aos candidatos que qualquer questionamento deve ser
feito em voz alta. Informar que dúvidas referentes ao conteúdo das questões deverão  ser
contestadas através de recurso, após a publicação do gabarito preliminar.
OBS.: Caso ocorra atraso     no     início     da     prova   em sua sala, a diferença de tempo deverá ser
acrescentada ao término,  assegurando  aos  candidatos  o  tempo  de  duração  da  prova  que  é  de
4 horas.
Cada sala terá seu controle de tempo individualmente. Não é necessário o coordenador passar
avisando o início. Portanto, controle suas atividades dentro do tempo e siga rigorosamente este
manual.
A partir desse momento o fiscal deverá manter a vigilância durante todo tempo de prova, caso haja
alguma suspeita de “cola” ou conversas entre os candidatos, alerte os envolvidos e, se necessário, os
troque de carteira, registrando esse procedimento na ata da sala. 
Em hipótese alguma o fiscal deverá exercer qualquer tipo de pressão, inclusive psicológica, para que
os candidatos apressem o término de suas provas, mesmo que haja somente um candidato em sala
realizando as provas.
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8h15min às
9h

15h15min às
16h

Coleta de
assinaturas de

carteira em
carteira.

1. Colher a assinatura do candidato na Lista de Presença.

2. Alertar que o candidato deve assinar sua Folha de Respostas e a Capa do Caderno de Questões
nos campos indicados.

ATENÇÃO: A Folha de Respostas é personalizada, portanto, confira se os dados impressos (nome e
documento) correspondem ao candidato.

Verificar se o número de candidatos presentes confere com o número de assinaturas na Lista de
Presença.

Anotar a palavra AUSENTE no local destinado à assinatura dos candidatos, para os não presentes na
realização da prova, nos seguintes documentos: Lista de Presença e Folha de Respostas.
Na Folha de Respostas  do  candidato  AUSENTE, o  fiscal  deverá  preencher  também  o  seguinte
espaço, conforme segue (tal campo está presente no canto superior direito da folha de respostas):

Anotar na Lista de Porta o número de presentes e ausentes.

IMPORTANTE: Se houver erro no nome ou documento do candidato, corrigir somente no verso
da Lista de Presença (campo para correção de dados do candidato).

9h15min 16h15min
Sanitários
liberados.

A partir deste momento, os candidatos poderão utilizar os sanitários, um de cada vez, e deverão ser
acompanhados pelo fiscal volante por todo o trajeto.
IMPORTANTE: O  candidato  não  poderá  ir  aos  sanitários  portando  bolsas,  papéis  e
equipamentos eletrônicos. Somente  será permitido o acesso de objetos de  higiene pessoal
estritamente necessários e não fornecidos pela organizadora da prova.
LEMBRETE:
Os  candidatos  que  finalizarem a Prova  não poderão  utilizar  os  mesmos sanitários  que os
candidatos que ainda estão realizando a Prova.

9h15 às
12h15min

16h15 às
19h15min

Candidato que
terminar a prova

poderá ir embora,
porém NÃO

poderá levar o
caderno de
questões.

Durante esse período,  o candidato que terminar as  provas poderá se retirar, porém NÃO PODERÁ
LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES.
Obs.: Na contracapa  do caderno de questões existe um campo,  onde o candidato poderá fazer
anotação de suas respostas, destacar na linha pontilhada e levar consigo.
O fiscal  deverá  reter o caderno de questões e a Folha de Respostas.  Confira se a  Folha de
Respostas está assinada pelo candidato. Neste momento, assine no campo destinado à assinatura do
fiscal na Folha de Respostas.
As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site www.institutoaocp.org.br no primeiro
dia útil após a aplicação das provas.

11h45min 18h45min
Aviso dos 30

minutos
restantes.

Avisar aos candidatos, em voz alta, que restam 30 (trinta) minutos para o encerramento da prova,
inclusive para o preenchimento da Folha de Respostas.

12h15min 19h15min Fim da Prova.

Após o aviso de encerramento, solicite aos candidatos que parem de escrever e deixem a caneta
sobre a carteira, caso persistam, solicite a entrega da Folha de Respostas sob pena de eliminação e
se o candidato ainda se negar a entregar, registre o fato em ata.
Obs.: Os 3 últimos candidatos deverão permanecer para o fechamento do envelope da sala.

12h15min 19h15min
Caderno de

questões
liberados.

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

12h15min 19h15min

Conferência e
ordenação dos
documentos e
fechamento do

envelope
contendo a Lista
de Presença e

Folhas de
Respostas.

Solicite aos 3 últimos candidatos que se aproximem para acompanhar os procedimentos:
1º  passo -  Conferir todas  as Folhas  de  Respostas  e  ordená-las de acordo com a Lista de
Presença e o Campo “Sequência 1”
2º passo - Fazer a contagem final das Folhas de Respostas, inclusive dos ausentes, e conferir com
número da Lista de Presença. As Folhas de Respostas dos ausentes devem permanecer na mesma
sequência, seguindo o campo “Sequência 1”. 
3º passo - Colocar a Lista de Presença, todas as Folhas de Respostas, inclusive dos ausentes, dentro
do Envelope  de  Retorno  das  Folhas  de  Respostas e proceder o seu fechamento. Lacrar o
Envelope e coletar as assinaturas dos fiscais e dos 03 (três) últimos candidatos no Termo de
Fechamento da sala, impresso na parte de fora do Envelope.
Obs.:  Os cadernos de questões  NÃO  deverão ser colocados dentro do Envelope de Retorno das
Folhas de Respostas. Estes deverão ser devolvidos à coordenação.

12h20min 19h20min
Entrega do

material ao chefe
de local.

Transportar o material até o chefe de local e aguardar sua liberação.

NORMAS DE CONDUTA DOS FISCAIS
1. É extremamente proibido o uso de celular pelo fiscal de sala, assim como  comer dentro da sala ou se ausentar da mesma sem prévia autorização.
2. Não permitir que o candidato faça o uso de calculadoras, celulares, livros, apontamentos, cadernos ou qualquer tipo de consulta.
3. Não se distraia com conversas, leitura de jornais, revistas, livros e principalmente com a leitura do caderno de questões.
4. Quando tiver necessidade de ausentar-se da sala, faça-o da forma mais breve possível. Neste caso outro fiscal deverá substituí-lo 
temporariamente.
5. Não sente sobre a carteira. Utilize a cadeira para descansar.
6. Não permaneça muito tempo ao lado de um mesmo candidato.
7. Os fiscais não podem em hipótese alguma fazer anotação na Folha de Respostas dos candidatos, mesmo que ausente, exceto assiná-la no campo 
destinado à assinatura do fiscal e anotar a palavra ausente no local da assinatura do candidato, se for o caso. 
8. 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.
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9. NÃO TOME ATITUDES PRECIPITADAS, qualquer evento não previsto neste manual deverá ser comunicado ao chefe de local.

 PROBLEMAS E SOLUÇÕES
PROBLEMA PROCEDIMENTOS

Candidato apresentou-se sem documento de identidade original utilizado na inscrição.

Encaminhar o candidato ao chefe ou subchefe
de local  para que sejam adotadas as medidas
necessárias.

Candidato apresentou-se sem nenhum documento de identidade oficial, mas apresentou BO –
Boletim de Ocorrência.
Candidato apresentou-se sem nenhum documento de identidade oficial.
Não  é  possível  realizar  corretamente  e  com  absoluta  certeza  a  identificação  do  candidato
através da foto presente no documento de identificação.
Candidato foi flagrado consultando livros e/ou apontamentos durante a prova.

Chamar o chefe ou subchefe de local para que
sejam adotadas as medidas necessárias.

Deixar o local de realização da prova sem a devida autorização.
Tratar, com falta de urbanidade, examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes.
Proceder de forma a tumultuar a realização das provas.
Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer
meio.
Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas.
Candidato foi flagrado portando telefone celular durante a prova.
Candidato deseja utilizar sanitário antes do horário permitido
Candidato se negou a utilizar a Folha de Respostas e/ou o Caderno de Questões ampliado
Informações aos candidatos Não dê informações por escrito aos candidatos.

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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