Prefeitura Municipal de Jaguaré
Estado do Espírito Santo
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REALIZAÇÃO DE PROVA OBJETIVA ENFERMEIRO ESF
PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO PÚBLICA
PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA- EDITAL N° 002/2013.
A comissão do processo simplificado de seleção pública, no uso de suas atribuições, diante de anulação
da prova objetiva para o cargo de Enfermeiro ESF, do processo de seleção simplificada para contratação
de pessoal - Edital n° 002/2013, Decreto n° 023, de 07 de março de 2013, CONVOCA OS CANDIDATOS
INSCRITOS PARA REALIZAREM NOVA PROVA OBJETIVA, conforme segue:
1. Da prova objetiva: A prova objetiva para o cargo de Enfermeiro ESF será aplicada na Escola
Municipal Marciano Altoé, no Bairro Boa Vista I, Município de Jaguaré, no dia 24 de março de
2013, das 13h00min às 16h00min horas.
2. O candidato deverá comparecer ao local acima especificado para realização da prova com
antecedência mínima de trinta minutos, munido de documento original de identidade com o qual se
inscreveu no concurso, comprovante de inscrição, caneta esferográfica de ponta grossa, de cor
azul ou preta, lápis e borracha, as 13h00min horas os portões serão fechados.
3. Fica estabelecido novo cronograma para o cargo de Enfermeiro ESF:
NOVO CRONOGRAMA – CARGO ENFERMEIRO ESF
Eventos:
24/03/2013: aplicação da prova objetiva.
25/03/2013: Data prevista para divulgação do gabarito da prova objetiva.
26/03/2013: Data prevista para publicação do resultado da classificação provisória (primeira fase).
27 e 28/03/2013: Período previsto para interposição de recursos referentes à divulgação dos
gabaritos das Provas Objetivas.
29/03/2013: Data prevista para publicação do resultado final da prova objetiva
01 e 02/04/2013: Data prevista para recebimento da documentação comprobatória dos Títulos e
Experiência Profissional (segunda fase).
04/04/2013: Data prevista para divulgação do resultado da Prova de Títulos e resultado preliminar
05/04/2013:Data provável de divulgação do resultado definitivo do Processo Seletivo Simplificado –
PSS/prova de Enfermeiro ESF.

Jaguaré-ES, aos 14 de março de 2013.
Comissão do Processo de Seleção Pública simplificada para contratação de pessoal
Decreto nº 010 de 29 de Janeiro de 2013 alterado pelo Decreto nº 019 de 08 de fevereiro de 2013
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