
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE FRANCA 

EDITAL  

ORIENTAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DA PROVA REFERENTE AO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REGIONAL PARA CONTRATAÇÃO 

DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR/2022 

- A prova será realizada de forma online no dia 13/03/2022; 

- O link da prova será enviado por e-mail aos inscritos, considerando-se o endereço de e-

mail cadastrado no formulário de inscrição; 

- A prova é composta de 30 questões de múltipla escolha, sendo 15 de Português, 10 de 

Matemática e 5 de conhecimentos sobre legislação; 

- Para acessar a prova o candidato deve estar conectado em sua conta Google, utilizando 

um e-mail GMAIL; 

- O candidato deverá acessar sua conta Gmail e seu e-mail no período das 10h até 10h30, 

verificando seu equipamento e acesso à Internet; 

- O link da prova será aberto às 10h30; 

- A prova terá duração de 2 horas, dessa forma o link será fechado às 12h30. A partir 

desse momento o candidato não terá mais acesso à prova;  

- ATENÇÃO! Cada inscrito deve acessar o link enviado para o próprio e-mail. São 

diferentes links de prova. Caso o candidato realize uma prova diferente daquela 

relacionada no formulário enviado por email, este será desclassificado; 

- A prova será avaliada na escala de 0 a 30 pontos, valendo 1 ponto cada questão; 

- Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 15 pontos; 

- O gabarito será publicado no dia 15/03/2022 no Diário Oficial do Estado de São Paulo 

e no site da Diretoria de Ensino. 

- E o resultado da prova será publicado até 22/03/2022 no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo e no site da Diretoria de Ensino. 

- 1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os 

seguintes critérios de desempate ao candidato: 

1. Maior nota nas questões da disciplina: Português; 

2. Maior nota nas questões da disciplina: Matemática; 

3. Maior nota nas questões da disciplina: Conhecimentos em Legislação; 

4. Maior tempo de experiência profissional na área Administrativa em unidade escolar; 

5. Maiores encargos de família (número de filhos menores de 18 anos) para 

critério de desempate (cópia e original de certidão de nascimento/RG dos dependentes); 

6. Mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 anos. 


