
 
Londrina, 25 de setembro de 2020. 

 

REABERTURA DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 005/2020 

 

1. LINK PARA INSCRIÇÃO:  

1.1. As inscrições para as vagas serão realizadas até o dia 04/10/2020, até as 23:59 horas do 
mesmo dia, EXCLUSIVAMENTE através do link: https://forms.gle/6RpTw5JfgUxuTCBp9, 
respeitando as orientações disponíveis no formulário.  

1.2. Para efetivação da inscrição, deverá ser enviada foto 3x4 de identificação pessoal e 
Declaração (Anexo 1 do Edital) assinada, contendo nome completo do(a) candidato(a) no 
arquivo para o e-mail: trabalheconosco@guardamirimlondrina.org.br. 

 

2. CRONOGRAMA:  

Período de 
Inscrições para a 

Análise 
Curricular 

Publicação da 
Análise curricular 
e Convocação dos 

candidatos 
classificados para 

realização da 
Prova Escrita e 

Teste de 
Informática 

Data de realização 
da Prova Escrita e 

Teste de 
Informática 

Publicação da 
Convocação 

para realização 
da Entrevista 

Publicação do 
Resultado 
Final do 
Processo 
Seletivo e 

Convocação do 
primeiro (a) 
colocado (a). 

25/09/2020 a 
04/10/2020 

05/10/2020 

 

06/10/2020 

 

07/10/2020 

 

09/10/2020 

 

 

3. DESCRIÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA E TESTE DE INFORMÁTICA 

3.1. A Prova Escrita e o Teste de Informática serão realizados remotamente através da 
plataforma Skype; 

3.2. O(a) candidato(a) irá receber o link de acesso ao Skype através do endereço de e-mail 
fornecido no momento de preenchimento do formulário de inscrição no Processo Seletivo; 

3.3 No Skype receberá os arquivos dos testes (necessário Excel e Word instalados) e deverá 
compartilhar a tela durante a resolução dos exercícios; 

3.4. Após o término, deverá devolver os arquivos por Skype; 

3.5. O tempo máximo para conclusão dos testes será de 30 minutos. 

 

https://forms.gle/6RpTw5JfgUxuTCBp9
mailto:trabalheconosco@guardamirimlondrina.org.br


 
4. CONTEÚDO PROVA ESCRITA 

4.1. A prova contará com 5 questões objetivas distribuídas em: 

Língua Portuguesa: 02 questões; 

Matemática: 01 questões: 

Informática: 02 questões; 

4.2. A prova contará ainda com duas questões discursivas; 

4.3. As questões objetivas terão valor de 2 pontos cada.  

4.4. As questões discursivas terão valor de 5 pontos cada. 

4.5. As questões discursivas são avaliadas pelos seguintes critérios: Grafia, Coerência e 
Organização.  

4.6. Serão classificados para fase seguinte os candidatos que atingirem pelo menos 4 pontos 
nas questões objetivas e 5 pontos nas questões discursivas. 

4.7. O conteúdo programático pode ser consultado no Edital. 

ATENCIOSAMENTE, 

ASSOCIAÇÃO GUARDA MIRIM DE LONDRINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


