PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Saúde
EDITAL DE CONVOCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO LOCAL DA PROVA OBJETIVA
Processo Seletivo Público - Nº 02/2022
O Município de Guaçuí/ES, através da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da
Comissão Organizadora pela Portaria nº 6.705/2022, torna pública a convocação e homologação do
local para a realização das provas.
Ficam confirmadas as provas objetivas, do Processo Seletivo Público - Nº 02/2022, para
o dia 10 de julho de 2022 no seguinte horário, conforme cronograma básico:
DATA/HORÁRIO DAS PROVAS – Domingo (Tarde) – Prova Objetiva:
Data: 10/07/2022
Horário de Abertura dos Portões: 13h00min
Horário de Fechamento dos Portões: 14h00min
Horário de Término da Prova: 17h00min
- Cargo - Agente Comunitário de Saúde – ESF Dr. Abelha II
- Cargo - Agente Comunitário de Saúde – ESF Antônio Dutra de Mendonça

IDENTIFICAÇÃO
Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento original
de identidade conforme itens 5.6, 5.7 e 5.8 do edital.
“5.5. O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova, com antecedência mínima de
1 (uma) hora para o fechamento dos portões;”
“5.6. O candidato deverá comparecer com documento de identificação com foto e com caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, de material transparente.
“5.7. O candidato que não apresentar o documento oficial de identificação com foto não
realizará a prova.
“5.8. Serão considerados documentos de identificação com fotos: carteira de trabalho, carteira de
motorista, carteiras expedidas pelas secretarias de segurança pública, pelos corpos de bombeiros,
pelas polícias militares e pelos órgãos fiscalizadores do exercício profissional, certificado de
reservista com foto e passaporte com validade.
Obs: Conforme protocolos vigentes de prevenção e transmissão do coronavírus será
necessário o uso de máscara de proteção individual
LOCAL DA PROVA
GUAÇUÍ/ES
LOCAL
ESCOLA – EMEF DEOCLECIANO DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: AVENIDA ESPIRITO SANTO Nº 426, CENTRO, GUAÇUI/ES

Guaçuí/ES, 30 de junho de 2022
COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 02/2022

