
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL Nº 05/2021 

CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA I E II E PROVA 
DISCURSIVA 

 

O Secretário Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições, torna pública a convocação para a 

realização das Provas Objetivas de Múltipla Escolha I e II e Prova Discursiva do cargo de Auditor Fiscal 

de Tributos Municipais - Edital SMFA nº 05/2021, conforme instruções abaixo e demais instruções 

contidas no referido edital de abertura. 

 

1. DATA/ HORÁRIO DAS PROVAS 

 

Data da Prova Objetiva I: 26/03/2022 (sábado) 

1.1. Período da Tarde 

Horário de Abertura dos Portões: 12h30 

Horário de Fechamento dos Portões: 13h30 

 

 

Data da Prova Objetiva II: 27/03/2022 (domingo) 

1.2. Período da Manhã 

Horário de Abertura dos Portões: 07h00 

Horário de Fechamento dos Portões: 08h00 

 

 

Data da Prova Discursiva: 27/03/2022 (domingo) 

1.3. Período da Tarde 

Horário de Abertura dos Portões: 13h30 

Horário de Fechamento dos Portões: 14h30 

 

2. LOCAL DAS PROVAS 

2.1. O Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI para as provas, contendo o local, sala e o horário de 

realização, está disponível no site www.concursosrbo.com.br, com acesso pelo campo 

“CONVOCAÇÕES”, na área específica do Concurso Público nº 05/2021 do Município de Belo 

Horizonte/ MG. 

2.2. Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 60 (sessenta) minutos antes do fechamento 

dos portões, munidos do original de documento de identidade oficial com foto, de caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, máscara de proteção (medida de proteção para 

evitar a infecção do coronavírus -COVID-19) e preferencialmente com o CDI para as provas. Não será 

permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca‐texto e(ou) borracha durante a realização das provas. 



2.3. A máscara solicitada acima trata-se de medida de proteção para evitar a infecção do novo coronavírus 

(COVID-19) e o candidato que não estiver utilizando a máscara de proteção ficará impedido de adentrar 

ao prédio e será excluído do Concurso Público. 

2.4. Será eliminado deste concurso público o candidato que se apresentar após o fechamento dos portões. 

2.5. É recomendado que o candidato leve seu próprio álcool gel 70%. 

 

3. IDENTIFICAÇÃO 

3.1. Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento de 

identidade oficial com foto, de acordo com o itens 9.4 e 9.4.2 do Edital de abertura do Concurso Público. 

3.2. Não serão aceitos documentos de identidade ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. O 

documento de identificação deverá estar em perfeita condição a fim de permitir, com clareza, a 

identificação do candidato e somente será considerado válido se constar, de forma visível, a assinatura de 

seu portador. É vedada a apresentação de documentos sem assinatura ou que possuam em seu lugar 

termos como “não alfabetizado”, “documento infantil”, entre outros. 

3.3. Tendo em vista a necessidade de identificação civil dos candidatos não apenas no ingresso nos locais 

de provas como também durante a realização das provas, e em razão da proibição do uso de celulares e 

aparelhos eletrônicos, será admitida a apresentação pelo candidato de documento de identificação com 

foto em meio eletrônico tão somente no início da prova, devendo o candidato, para fins de identificação 

civil durante a execução da prova, portar obrigatoriamente outro documento oficial em meio físico, dentre 

aqueles admitidos no subitem 9.4.2 do edital de abertura. 

3.4. A RBO recomenda que o candidato leve apenas o documento original de identidade, caneta azul ou 

preta, fabricada em material transparente e, como item obrigatório, máscara de proteção para a realização 

das provas, caso contrário, os demais pertences pessoais deverão ser deixados em local indicado pelos 

fiscais durante todo o período de permanência dos candidatos no local da prova. 

 

4. DOS CANDIDATOS SABATISTAS 

4.1. São considerados sabatistas somente os candidatos que solicitaram previamente (na realização da 

inscrição) a referida condição especial para a realização da prova e obtiveram o respectivo deferimento da 

RBO. 

4.2. Os candidatos sabatistas deverão comparecer ao local de prova no sábado, 26 de março de 2022, no 

horário estabelecido neste Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI, devendo procurar a Coordenação 

da RBO no local. 

4.3. Os candidatos sabatistas serão alocados em sala específica, ficando incomunicáveis durante o período 

que não podem exercer nenhuma atividade e terão resguardado o direito de realização das provas após o 

horário oficial do pôr do sol. 

4.4. Os candidatos sabatistas deverão entrar no local de provas no horário comum a todos os demais 

candidatos (constante no CDI) e aguardar o pôr do sol para iniciarem as provas. Após o horário de 

fechamento de portão constante no CDI, nenhum candidato terá acesso ao seu local de provas. 

4.5. Os candidatos na condição especial de sabatistas ficarão confinados no prédio onde farão a prova, 

podendo conversar apenas com os demais candidatos desta condição especial até o início da prova, desde 



que respeitados o distanciamento social, o uso da máscara e os demais protocolos sanitários preventivos 

contra a COVID-19. Informamos que estes candidatos poderão levar lanche e água na quantidade 

necessária. Reiteramos que a RBO não fornecerá nenhum tipo de alimento ou bebida aos candidatos. 

4.6. No local de confinamento, mesmo antes do início da prova, os candidatos não poderão portar nenhum 

dos materiais/equipamentos vedados nas alíneas do item 9.37 do Edital de Abertura.  

4.7. Durante o período de confinamento os candidatos na condição especial de sabatistas, não poderão 

utilizar o mesmo banheiro dos demais candidatos que estiverem fazendo prova. 

4.8. Os candidatos sabatistas que não comparecerem no sábado, no horário estabelecido, serão 

considerados faltosos, sendo eliminados do Concurso Público. 

 

5. PROTOCOLOS SANITÁRIOS A SEREM UTILIZADOS NA APLICAÇÃO DAS PROVAS 

5.1. Serão respeitados os seguintes protocolos sanitários nos locais de provas: 

- Abertura dos portões para entrada dos candidatos nas salas de prova com tempo mínimo de 60 minutos; 

- Uso de máscara de proteção facial obrigatório (máscaras descartáveis de tecido não tecido (TNT) ou 

tecido de algodão, seguindo as recomendações de uso indicadas pelas autoridades governamentais e de 

saúde); 

- No ambiente de aplicação de provas, o candidato deverá permanecer o tempo todo de máscara, manter o 

distanciamento mínimo na fila para acesso à sala de espera e atender a todas as orientações da equipe de 

aplicação das provas; 

- É recomendado que o candidato leve seu próprio álcool gel 70%; 

- Distanciamento social obrigatório (nos acessos, sanitários e salas de aplicação); 

- Ocupação das salas de provas conforme protocolo estabelecido para as instituições de ensino, respeitado 

o distanciamento mínimo de 1 metro entre os candidatos; 

- Não será permitida a permanência nos locais de realização das provas de candidatos que apresentem 

sintomas respiratórios compatíveis com COVID-19. Caso algum candidato esteja com suspeita de 

COVID-19, será orientado a procurar atendimento médico em uma unidade de saúde. 

- O uso de elevadores deverá ser feito apenas por pessoas com dificuldades ou limitações para locomoção, 

com demarcação no piso e com capacidade máxima de 50%. 

- Não serão utilizados bebedouros com jato inclinado. Nos locais que possuírem tais equipamentos, serão 

utilizados somente para a retirada de água em recipientes de uso individual. Portanto é recomendado que 

cada candidato leve água para o seu próprio consumo em sua própria garrafa/recipiente para água, em 

embalagem transparente, devendo os bebedouros serem utilizados apenas para o reabastecimento; 

- Todos os presentes nas dependências do local de aplicação deverão permanecer de máscara durante todo 

o tempo, dentro e fora das salas de aplicação, exceto quando estiverem em momento de alimentação ou 

hidratação; 

- Será permitido consumir alimentos durante a realização das provas, desde que pelo menor período de 

tempo possível; 

- O candidato deve evitar retirar a máscara de proteção na sala de prova. A remoção da máscara só em 

permitida durante a hidratação e/ou alimentação; 



- Não será permitido consumir bebidas ou alimentos na fila de identificação, para evitar a remoção da 

máscara; 

- Os ambientes serão mantidos arejados, preferencialmente com ventilação natural, com as janelas e 

portas abertas; 

- Será permitido o uso de aparelhos de ar condicionado ou climatização de ar central com manutenção 

devidamente atualizada; 

- Distanciamento social durante a identificação pelo fiscal (o candidato deverá manter a distância de 1 

metro do fiscal durante a identificação, devendo apresentar o documento e, se necessário, aproximá-lo do 

rosto e abaixar a máscara rapidamente para a devida identificação); 

- O candidato deverá utilizar a própria caneta para a assinatura da lista de presença ao acessar a sala; 

- Recomenda-se a utilização de álcool 70% para higienização sempre que possível. 

  

Belo Horizonte, 18 de março de 2022. 

<João Antônio Fleury Teixeira> 

<Secretário Municipal de Fazenda> 
 


