
 

 

Manual do Candidato 

 

Calendário 

Veracruz 

Fevereiro de 2011 

• Dias 10 e 11 das 8h às 17h - Inscrições para o Processo Seletivo 

• Dia 12 das 9h às 11h – Prova 

• Dia 16 - Divulgação da lista de classificação geral 

• Dia 17 - Teste psicológico, dinâmica e entrevista 

• Dia 18 - Exames médicos e conclusão documentação 
 

Itagimirim 

Fevereiro de 2011 

• Dias 16 e 17 das 8h às 17h - Inscrições para o Processo Seletivo 

• Dia 19 das 9h às 11h – Prova 

• Dia 23 - Divulgação da lista de classificação geral 

• Dia 24 - Teste psicológico, dinâmica e entrevista 

• Dia 25 - Exames médicos e conclusão documentação 
 

 

Eunápolis 

Fevereiro de 2011 

• Dias 23 e 24 das 8h às 17h - Inscrições para o Processo Seletivo 

• Dia 27 das 9h às 11h – Prova 
Março de 2011 

• Dia 2 - Divulgação da lista de classificação geral 

• Dia 3 - Teste psicológico, dinâmica e entrevista 

• Dia 4 - Exames médicos e conclusão documentação 
 
 

Total de Vagas 

São 45 vagas para residentes em Eunápolis, Itagimirim e o distrito de Veracruz, em Porto Seguro. 
Duas destas vagas são destinadas para pessoas com deficiência (PCD). 
 
 

Requisitos Exigidos 

1. Idade mínima de 18 anos; 
2. Formação Mínima no Ensino Fundamental 1 (até antiga 4ª série) completo e comprovado; 
3. Vivência em atividades rurais, comprovada através de carteira de trabalho ou contrato de trabalho; 
4. Residir no local de inscrição; 
5. Para o caso de portadores de deficiência, também é necessário documento comprobatório da 

condição de pessoa com deficiência ou reabilitado; 
6. Somente serão consideradas válidas, as inscrições acompanhadas de todos os documentos 

solicitados (originais e cópias). 
 
 

Instruções para preenchimento da Ficha de Inscrição 

O preenchimento da Ficha de Inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
Desta forma, para realizar a inscrição o candidato deverá preencher todos os campos solicitados na 

ficha conforme procedimentos a seguir: 



 

 

1. Ler atentamente as instruções constantes do Manual do Candidato e na Ficha de Inscrição; 
2. Fornecer todos os dados solicitados na Ficha de Inscrição; 
3. Preencher a ficha de Inscrição com Letra de Forma; 
4. Apresentar original e cópia dos seguintes documentos: comprovantes de escolaridade e de 

residência; RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de experiência/vivência na área rural. 
Para o caso de portadores de deficiência, também é necessário documento comprobatório da 
condição de pessoa com deficiência ou reabilitado. 

 
 

Observações importantes sobre as inscrições: 

É obrigatório o candidato tomar conhecimento de todas as normas e procedimentos indicados no 
Manual do Candidato, o qual estará disponibilizado no site www.veracel.com.br e entregue no momento 
da inscrição. 

 Após a efetivação da inscrição do candidato, não serão permitidas, em hipótese alguma, alterações 
ou inclusões na Ficha de Inscrição em qualquer etapa do presente Processo Seletivo para Trabalhador de 
Viveiro, inclusive no dia da Prova.  

O candidato realizará a Prova no mesmo município onde foi efetivada a sua inscrição. 
 
 

Data, local e horário das provas 

Veracruz: 12 de fevereiro de 2011 
Itagimirim: 19 de fevereiro de 2011 
Eunápolis: 26 de fevereiro de 2011 
Horário: 9h 
Duração: 2 (duas) horas 
Local: Os locais de realização das provas serão informados no momento das inscrições, disponibilizados no 
site da Veracel, www.veracel.com.br e nos locais onde foram realizadas as inscrições. 
 
 

O candidato deverá levar no dia da Prova 

• Caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis e borracha. 

• Comprovante de Inscrição (obrigatório); 

• Documento original com foto (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Trabalho e 
Previdência Social - CTPS). SOMENTE SERÁ ACEITA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDADE ORIGINAL. 

 
 

Observações importantes sobre a Prova 

A confirmação do local onde realizará a Prova será de inteira responsabilidade do candidato. 
O candidato deverá, obrigatoriamente, realizar a Prova no local determinado pela Veracel. 
O documento de identidade que o candidato apresentar no dia da Prova deverá estar em boas 

condições de visibilidade, de modo a possibilitar a conferência da foto, da assinatura e dos demais dados. 
Também não serão aceitos cópias (xerox), autenticadas ou não-autenticadas, dos documentos de 

identidade. 
Em caso de perda, roubo ou extravio de “documento de identidade”, o candidato deverá levar e 

apresentar, obrigatoriamente, a via original e uma cópia do Boletim de Ocorrência Policial, datado de no 
máximo 6 (seis) meses antes do dia da Prova, justificando o fato ocorrido, bem como uma foto 3x4 recente. 

O portão da escola será aberto às 8h e fechado às 8h50min, impreterivelmente. Após o fechamento 
do portão, não será permitida a entrada de nenhum candidato. Por esse motivo, o candidato deverá chegar 
com antecedência, para localizar sua sala, evitando-se, assim, possíveis imprevistos. 

Enquanto o candidato estiver realizando a Prova, é terminantemente proibido utilizar calculadora, 
computador, telefone celular, radiocomunicador ou aparelho eletrônico similar, corretivo líquido ou 



 

 

quaisquer outros materiais (papéis) estranhos à prova. 
Detectada a tentativa ou fraude, pelos Fiscais, o candidato estará automaticamente desclassificado. 
Durante todo o período de realização da Prova, É PROIBIDA a permanência de pessoas estranhas 

e/ou acompanhantes de candidatos dentro do prédio e nos pátios. 
O desrespeito às normas que regem o presente Processo Seletivo, bem como a desobediência às 

exigências registradas neste Manual, implicam na desclassificação do candidato. 
 
 

Será desclassificado do presente Processo Seletivo Trabalhador de Viveiro o candidato que 

1. Não comparecer a Prova na data determinada; 
2. Chegar após o horário determinado de fechamento dos portões, às 8h50min; 
3. Não apresentar um dos documentos originais exigidos; 
4. Sair da sala sem autorização ou desacompanhado do Fiscal, com ou sem o caderno de questões; 
5. Utilizar-se de qualquer tipo de equipamento eletrônico e/ou de livros e apontamentos durante a 

prova; 
6. For surpreendido se comunicando ou tentando se comunicar com outro candidato durante a prova; 
7. Ausentar-se do prédio durante a realização da prova, independente do motivo exposto; 
8. Realizar a prova fora do local determinado pela Veracel; 
9. Zerar em qualquer uma das provas (Matemática, Português ou Conhecimentos Gerais). 

 
 

Prova 

A prova do Processo Seletivo Trabalhador de Viveiro, será constituído de uma prova com 30 (trinta) 
questões-teste, cada uma com 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E), de Português, Matemática e 
Conhecimentos Gerais, abrangendo conhecimentos comuns de 1ª a 4ª série do ensino fundamental. 

Haverá uma questão dissertativa ao final da prova, que não será pontuada nesta fase, mas será 
avaliada na etapa 2 do processo seletivo,  junto aos candidatos que participarem desta fase. 

As questões demandam as seguintes competências e habilidades do candidato fundamentais para 
o bom desempenho: leitura atenta dos textos, dos enunciados e das alternativas das questões e a 
capacidade de relacionar os problemas propostos com as experiências do cotidiano. 
 
 

Classificação 

A lista de classificação geral será divulgada no site da Veracel e nos locais de realização das provas. 

A lista de classificação geral é composta por todos os candidatos inscritos no presente Processo 
Seletivo, em ordem decrescente de notas finais. 

A nota final de classificação da 1ª etapa será obtida pela soma dos seguintes critérios: 
1. Comprovação de vivência anterior em atividade rural; 
2. Escolaridade mínima exigida (comprovada); 
3. Resultado da média obtida na prova (lembrando que português terá peso de 50% da prova, 

matemática 30% da prova e Conhecimentos Gerais 20% da prova) 
 
 

Critérios para desempate: 

Ocorrendo empate, terá preferência o candidato que atender às condições abaixo relacionadas, 
que se constituem nos critérios adotados para desempate: 

1. Maior pontuação na prova de Português; 
2. Maior pontuação na prova de Matemática; 
3. Maior pontuação na prova de Conhecimentos Gerais; 
4. Maior vivência em atividade rural; 
5. Maior pontuação na prova de Interpretação de Texto; 
6. Maior pontuação na prova de Gramática; 
7. Por sorteio. 



 

 

 

Convocação para a segunda etapa do Processo (teste psicológico, dinâmica e entrevista) 

Na divulgação da lista de classificação geral da 1ª etapa, já estarão apontados, os candidatos que 
prosseguirão para a 2ª etapa, considerando os melhores resultados classificatórios. 

O local e horário, bem como os documentos necessários para a 2ª fase, também estarão 
informados. 

A partir da 2ª etapa, a comunicação sobre resultado de participação e orientações sobre próximos 
passos será feita diretamente aos candidatos, sem divulgação de listas. 
 
 

Validade do Processo Seletivo Trabalhador de Viveiro 

Este processo seletivo tem validade de um ano, portanto, até fevereiro/2012. 
Os candidatos classificados, que não forem chamados a participar das próximas etapas deste 

processo seletivo, irão compor o banco de candidatos de Trabalhador de Viveiro da Veracel, podendo ser 
convidados para novas oportunidades, sem necessidades de novas provas da fase 1, obedecendo a ordem 
de classificação geral divulgada. 

 
Quaisquer dúvidas, contatar a Área de Recursos Humanos da Veracel: 
(73) 3166-8092 - Sandra 
(73) 3166-8081 - Angela 
(73) 3166-8049 - Shirley 
 
 

 


