
COMUNICADO 
CONFORME O ITEM 12 AO 12.6 DO EDITAL 001/2019 DO PROCESSO 

SELETIVO  SIMPLIFICADO (PSS)  PARA O CARGO DE AGENTE 

COMUNITARIO DE SAÚDE. 

A PROVA SERÁ REALIZADA SOMENTE  NA ESCOLA ESTADUAL E 

MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL PRESIDENTE 

TANCREDO NEVES- PLACAS-PA 

12 – DA APLICAÇÃO DAS PROVAS. 

12.1 – A prova será realizada no dia 11/10/2020, no horário 08:00h as 12:00h, conforme 

cronograma constante no Anexo II. 

12.2 – Nenhuma prova será realizada fora do local determinado. 

12.3 – Não haverá segunda chamada para quaisquer das provas. 

12.4 – Para a realização da prova, o candidato deverá comparecer no local indicado 

conforme item 11, às 07:00 horas da manhã, sendo que o portão será fechado as 07:45 

horas da manhã, munido de caneta esferográfica de material transparente de tinta azul 

ou preta, comprovante de pagamento da inscrição e documento de identificação original 

com foto. Em caso da impossibilidade do candidato não apresentar no dia da realização 

da prova, documento com foto original, por motivo de perda, roubo ou furto, este 

deverá apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, 

expedido há, no máximo, trinta dias. 

12.4.1 – O documento de identificação deve estar em perfeitas condições, de forma a 

permitir com clareza a identificação do candidato (fotografia e assinatura), não sendo 

aceitos protocolos, xerox ou quaisquer outros documentos que impossibilitem a 

identificação do candidato, bem como a verificação de sua assinatura. 

12.4.2 – A não apresentação do documento de identificação com foto pelo candidato 

implica na sua desclassificação. 

12.5 – Não haverá tolerância por atraso, seja qual for o motivo alegado, ficando o 

candidato automaticamente desclassificado. 

12.6 – A duração da prova será de 4h (quatro horas), devendo o candidato permanecer 

em sala pelo prazo mínimo de 1h (uma hora) após o início da prova. 
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