Chamamento de candidatos para as provas do
Processo Seletivo do AME de Casa Branca
As provas ocorrerão nos seguintes dias:
. 13/10/2019 (Domingo); e
. 27/10/2019 (Domingo)
Local: ETEC Dr. Francisco Nogueira de Lima / R. Coronel Castro,
12, Centro - Casa Branca/SP
Horários: “Orientações Gerais” – a partir da pág. 2
Mais informações pelo telefone: (19) 3671-8018
_______________________________________________________________
Dia 13/10/2019 manhã:



Auxiliar de atendimento;
Auxiliar de atendimento – vaga para PCD (pessoa com deficiência).

Dia 13/10/2019 tarde:





Enfermeiro;
Farmacêutico;
Nutricionista;
Técnico em enfermagem.

Dia 27/10/2019 manhã:





Auxiliar administrativo;
Copeira;
Operador de manutenção predial;
Técnico em segurança do trabalho.

Dia 27/10/2019 tarde:










Agente de portaria hospitalar;
Assistente administrativo;
Assistente social;
Coletor de resíduos;
Fisioterapeuta;
Psicólogo;
Técnico TI;
Técnico radiologia;

ORIENTAÇÕES GERAIS:
1-

Todos os candidatos que entregaram os currículos, passaram para a segunda etapa (Prova
Escrita).

2- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso
de livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) e calculadoras. O não
cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do candidato deste processo seletivo.

3- O (a) candidato (a) terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado (a) do processo
seletivo, durante a realização das provas:
a) se for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;
b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das
provas ou com os (as) demais candidatos (as);
c) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua
realização;
d) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal;
e) descumprir as instruções contidas no caderno de provas.

4- Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de aplicação de provas, em razão
de falha de impressão ou de equívoco na distribuição de prova/material, o Fiscal de sala tem a
prerrogativa para entregar ao candidato (a) a prova/material reserva não personalizado
eletronicamente, o que será registrado em atas de sala e de coordenação.

NO DIA 13/10/2019 PERÍODO DA MANHÃ
Instruções para o dia da prova:






O portão será aberto as 08h30 e fechado as 09h00. Após esse horário ninguém mais poderá
entrar;
Chegue com antecedência para verificar a sala a qual será realizada a prova;
No dia da prova o (a) candidato (a) deverá levar um documento de identidade original com
foto;
O (a) candidato (a) deverá levar caneta esferográfica cor azul ou preta, lápis e borracha;
O (a) candidato (a) deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por no
mínimo 20 minutos após o inicio das provas.

NO DIA 13/10/2019 PERÍODO DA TARDE
Instruções para o dia da prova:






O portão será aberto as 11h30 e fechado as 12h00. Após esse horário ninguém mais poderá
entrar;
Chegue com antecedência para verificar a sala a qual será realizada a prova;
No dia da prova o (a) candidato (a) deverá levar um documento de identidade original com
foto;
O (a) candidato (a) deverá levar caneta esferográfica cor azul ou preta, lápis e borracha;
O (a) candidato (a) deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por no
mínimo 20 minutos após o inicio das provas.

NO DIA 27/10/2019 PERÍODO MANHÃ
Instruções para o dia da prova:






O portão será aberto as 08h30 e fechado as 09h00. Após esse horário ninguém mais poderá
entrar;
Chegue com antecedência para verificar a sala a qual será realizada a prova;
No dia da prova o (a) candidato (a) deverá levar um documento de identidade original com
foto;
O (a) candidato (a) deverá levar caneta esferográfica cor azul ou preta, lápis e borracha;
O (a) candidato (a) deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova pôr no
mínimo 20 minutos após o inicio das provas.

NO DIA 27/10/2019 PERÍODO TARDE
Instruções para o dia da prova:



O portão será aberto as 11h30 e fechado as 12h00. Após esse horário ninguém mais poderá
entrar;
 Chegue com antecedência para verificar a sala a qual será realizada a prova;
 No dia da prova o (a) candidato (a) deverá levar um documento de identidade original com
foto;
 O (a) candidato (a) deverá levar caneta esferográfica cor azul ou preta, lápis e borracha;
 O (a) candidato (a) deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por no
mínimo 20 minutos após o inicio das provas.
_________________________________________________________________________________

