EDITAL Nº001/2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA-CE
INSTRUÇÕES PARA A PROVA:
LOCAL DE PROVA: Escola de Ensino Fundamental Professor Júlio Holanda,
localizado na Rua Cel. Francisco de Mattos Brito, nº 350, Centro.
HORÁRIO DE PROVA: A duração máxima das provas é de 3h00min (3 horas),
iniciando as 9h e encerrando às 12h, já incluído o tempo destinado ao
preenchimento do Cartão Resposta.
➢ O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 60
(sessenta) minutos do horário fixado para o fechamento do portão de
acesso ao local de realização das provas, munido de caneta
esferográfica transparente de tinta azul ou preta, seu documento
oficial de identificação com foto e o Comprovante de Inscrição do
Candidato entregue no ato da inscrição.
➢ Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos de
solicitação de documentos, certidões de nascimento e de casamento,
títulos eleitorais, carteiras funcionais sem valor de identidade, Carteira
de Habilitação sem foto, carteira de estudante, Carteiras de
Agremiações Desportivas, fotocópias dos documentos de identidade,
ainda que autenticadas, bem como documentos ilegíveis e/ou não
identificáveis.
➢ Em hipótese alguma será permitido ao candidato: ingressar no local de
prova após fechamento dos portões; comunicar-se com outros
candidatos durante a realização das provas; portar indevidamente e/ou
fazer uso equipamentos eletrônicos, mesmo que desligados, como
máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets,
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro e/ou qualquer aparelho similar; livros, anotações, réguas de
cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não
estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de
consulta; bolsa, relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro,
etc;
➢ Recomenda-se que o candidato não leve nenhum dos objetos ou
equipamentos citados acima. Caso seja necessário o candidato portar
algum desses objetos, estes deverão ser obrigatoriamente
acondicionados em envelopes de guarda de pertences fornecidos pela
Comissão Organizadora da Seleção e conforme o previsto neste Edital.
Aconselha-se que os candidatos retirem as baterias dos celulares
antes do acondicionamento no envelope, garantindo assim que
nenhum som será emitido, inclusive do despertador caso esteja
ativado.

