Missão Evangélica Caiuá

EDITAL SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE PESSOAL – Nº 001/2019
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MÉDIO RIO PURUS

PROCESSO SELETIVO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE
NO ÂMBITO DA SAÚDE INDÍGENA.

Edital de Retificação nº 02 de anulação da Provas Objetivas e CONVOCAÇÃO
para realização de novas provas objetivas do Edital Nº 001/2019 do DSEI
Médio Rio Purus

Lábrea-AM, 05 de julho de 2019

A Missão Evangélica Caiuá, no uso de suas atribuições que lhe conferem o
convênio 882484/2019, entre o Ministério da Saúde e Missão Evangélica Caiuá, torna
pública as seguintes retificações ao Edital 001/2019 MRP:
1. A comissão de Seleção do Processo Seletivo de nº 001/2019 MRP, após análise das
questões de Conhecimento Gerais (1 a 10) constatou divergência do conteúdo
programatico do referido edital com as questões aplicada na prova objetiva. Desta
forma, torna público o:

CANCELAMENTO DE TODAS AS PROVAS OBJETIVAS APLICADAS E CONVOCA OS
CANDIDATOS PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS PROVAS OBJETIVAS NO DIA 14 DE
JULHO DE 2019, A SER REALIZADA NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA BALBINA
MESTRINHO, LOCALIZADA NA RUA LUIZ FALCÃO, Nº 2487, BAIRRO BARRA LIMPA,
LÁBREA-AM, CEP 69.830-000. A PROVA SERÁ APLICADA PARA TODOS OS
CANDIDATOS INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO.
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2. No item 4, DAS PROVAS, subitem 4.4, ONDE SE LÊ [...]
O candidato ao término das provas deverá, obrigatoriamente, entregar o caderno de provas
e o gabarito, devidamente assinado e assinalado ao aplicador da prova, sob pena de
eliminação do processo seletivo. Em nenhuma hipótese o candidato poderá levar o seu
caderno de provas, sendo que o candidato que sair do local da prova com o caderno de
questões, será automaticamente eliminado.
LEIA-SE:
O candidato ao término da prova deverá entregar o gabarito da prova devidamente assinado,
e, poderá, após transcorridos 02 (horas) de prova, levar o caderno de questões. Ressaltase que a entrega da folha de gabarito sem a devida assinatuda resulta em eliminação do
candidato do certame.

3. No item 7, DA REALIZAÇÃO DA PROVA, subitem 7.11, ONDE SE LÊ [...]
O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, com antecedência mínima
de 30 (trinta) minutos, munido de:
LEIA-SE:
Os portões serão abertos as 07h00min da manhã (horário local) e serão fechados as
7h45min. Assim, o candidato que chegar após o fechamento dos portões não poderá entrar
e fazer a prova, e, consequentemente estará eliminado do certame. Desta forma,
recomenda-se que o candidato se apresente ao local da prova com pelo menos 30 minutos
de antecedencia. Sendo que para realização da prova deverá estar munido de:

4. No item 8, DA ENTREVISTA, subitem 8.2, ONDE SE LÊ [...]
Na data de 09/07/2019 será publicada lista com o nome, dia e horário em que o candaditado
deverá comparecer, no endereço acima, para realização da fase de entrevista a ser
realizada pela Comissão de Seleção.
LEIA-SE:
Na data do dia 16/07/2019 será publicado o gabarito da prova objetiva e a lista com o nome,
dia e horário em que o candaditado deverá comparecer, no endereço acima, para realização
da fase de entrevista a ser realizada pela Comissão de Seleção.
5. No item 11, DO RECURSO, subitem 11.1, ONDE SE LÊ [...]
Eventuais recursos sobre o resultado da prova objetiva de conhecimentos gerais e
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específicos do Processo Seletivo poderão ser interpostos no dia 09/07/2019. Os recursos
devem ser encaminhados para o seguinte e-mail: processoseletivocaiuamrp@gmail.com e
serão apreciados pela Comissão de Seleção, não cabendo mais recurso dessa decisão. O
candidato recorrente será cientificado da decisão via correio eletrônico. Não será aceita
interposição de recursos por outro meio não previsto e especificado neste edital.
LEIA-SE:
Eventuais recursos sobre o resultado da prova objetiva de conhecimentos gerais e
específicos do Processo Seletivo poderão ser interpostos no dia 16/07/2019. Os recursos
devem ser encaminhados para o seguinte e-mail: processoseletivocaiuamrp@gmail.com e
serão apreciados pela Comissão de Seleção, não cabendo mais recurso dessa decisão. O
candidato recorrente será cientificado da decisão via correio eletrônico. Não será aceita
interposição de recursos por outro meio não previsto e especificado neste edital.

Comissão Organizadora
Processo Seletivo
001/2019
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