
        
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS E TEMPO DE EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 002/2020 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – CONSAÚDE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidos pela legislação vigente, CONVOCA os candidatos inscritos no Processo Seletivo – 
Edital n° 002/2020 para prestarem as Provas Objetivas e Prova de Tempo de Experiência Profissional, a serem realizadas 

de acordo com as informações divulgadas neste Edital de Convocação.  

As Provas Objetivas e Experiência Profissional serão realizadas na cidade de Pariquera- Açu/SP, no dia 15 de março de 
2020, conforme estabelecido a seguir: 

DATA DA PROVA  FUNÇÕES 

15/03/2020 - DOMINGO 
 

Obs.: Os portões serão abertos a partir das 

08h00, sendo que às 08h30 serão fechados 

e mais nenhum candidato poderá adentrar ao 
local de provas. 

(HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) 

- Instrumentador Cirúrgico 

 
- Técnico de Farmácia 

 

A relação em ordem alfabética geral, contendo o nome do candidato, o local e a sala para a realização das Provas 
Objetivas e Tempo de Experiência Profissional, estará disponível no site do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – CONSAÚDE (www.consaude.org.br), a partir de 10 de março de 2020. 

Não serão enviados cartões de convocação, devendo o candidato tomar conhecimento dos locais e horários de 
aplicação das Provas Objetivas e Tempo de Experiência Profissional por meio da relação mencionada no 
parágrafo anterior. 

Se o candidato não localizar seu nome na relação geral de candidatos inscritos, deverá entrar em contato com o 
CONSAÚDE para verificar o ocorrido, através do telefone (13) 3856-9617, no horário das 09h00 às 16h00 (Horário Oficial 
de Brasília/DF), até o dia 13 de março de 2020. 

Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das Provas em outro dia, horário ou fora do local designado. 

O candidato deverá comparecer ao local designado para as Provas Objetivas e Tempo de Experiência Profissional 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de: 

 Comprovante de inscrição (que só será solicitado, caso o candidato não conste da lista de inscritos); 

 Original de um dos documentos de identidade a seguir: cédula oficial de identidade; carteira e/ou cédula de identidade 
expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações 
Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade 
fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por Lei Federal valem como documento de identidade (CRQ, 
OAB, CRC, CRA, CRF, etc.) e Carteira Nacional de Habilitação – CNH (com fotografia na forma da Lei Federal nº 
9.503/1997); 

 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das Provas Objetivas e de Tempo de 
Experiência Profissional, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser 
apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, 
ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital 
em formulário próprio; 

 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista 
(modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não 
identificáveis e/ou danificados; e 

 Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas. 

 Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de corpo transparente. 

Os documentos relativos à Prova de Tempo de Experiência Profissional deverão ser ENTREGUES AO FISCAL DA 
SALA, MEDIANTE PROTOCOLO, EXCLUSIVAMENTE NO DIA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
OBJETIVAS, APÓS O FECHAMENTO DOS PORTÕES, EM MOMENTO QUE ANTECEDE A ENTREGA DAS FOLHAS 
DE RESPOSTAS DA PROVA E DOS CADERNOS DE QUESTÕES. 

Após a data e momento de entrega da documentação de Tempo de Experiência Profissional especificada acima, não 
serão aceitos outros documentos, sob qualquer hipótese. 



        
 

 

 

A entrega dos documentos relativos à Prova de Tempo de Experiência Profissional não é obrigatória. 

Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que: 

 Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados no Edital de Convocação; 

 Não apresentar documento original para realização das Provas Objetivas e Tempo de Experiência Profissional; 

 Não comparecer as Provas Objetivas e Experiência Profissional, seja qual for o motivo alegado; 

 Ausentar-se da sala de Provas sem o acompanhamento do Fiscal ou antes do tempo mínimo de permanência 
estabelecido neste Edital; 

 For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação, sobre a Prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não 
permitidos ou calculadoras; 

 For surpreendido portando agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pendrive, pager, palmtop, receptor, telefone 
celular, walkman, MP3 Player, tablet, Ipod, qualquer tipo de relógio e/ou outros equipamentos similares, bem como 

protetor auricular e/ou fones de ouvido; 

 Lançar mão de meios ilícitos para executar as Provas Objetivas e Experiência Profissional; 

 Não devolver o material cedido para realização das Provas Objetivas; 

 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores, 
executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes; 

 Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos; 

 Ausentar-se da sala de Provas, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas; 

 Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e na Folha de Respostas; 

 Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros; e 

 For surpreendido portando qualquer equipamento eletrônico ao utilizar os sanitários. 

O candidato, ao ingressar no local de realização das Provas Objetivas e Experiência Profissional, deverá, 
obrigatoriamente, manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e 
os modos de vibração e silencioso. O aparelho celular, quando possível, deverá ter a bateria removida pelo próprio 
candidato. 

A totalidade das Provas terá a duração de 03h00 (três horas). 

Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas 01 (uma) hora do início das 
mesmas. 

Após o tempo mínimo de permanência em sala ou ao terminar a sua prova, o candidato deixará o Caderno de Questões e 
Folha de Respostas das Provas Objetivas, com o fiscal da sala. 

O candidato que insistir em sair antes do tempo mínimo estabelecido, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar termo 
de ocorrência, declarando sua desistência do Processo Seletivo, o que será lavrado pelo Fiscal de Aplicação, passando à 
condição de candidato eliminado. 

O candidato, após entregar para o Fiscal de Sala todo o material correspondente às Provas Objetivas realizada, deverá, 
imediatamente, retirar-se da sala e do prédio onde estará sendo realizada esta fase, bem como não poderá utilizar os 
sanitários. 

O candidato que desejar utilizar o sanitário antes de sair do prédio, deverá solicitar o acompanhamento de um Fiscal antes 
de entregar o material correspondente a sua Prova. 

Os 02 (dois) últimos candidatos em sala deverão permanecer na mesma até que o último deles termine a prova. 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – CONSAÚDE não se 
responsabilizarão por perdas ou extravios de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de 
realização das Provas Objetivas e Tempo de Experiência Profissional, nem por danos neles causados. 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital de Convocação para Realização das 
Provas Objetivas e de Tempo de Experiência Profissional. 

 

Pariquera-Açu/SP, 09 de março de 2020. 

 

__________________________________ 

LEIRI CRISTINA K. DE MELLO 



        
 

 

 

INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO e TÉCNICO DE FARMÁCIA 

LOCAL: CEFORH-CONSAÚDE 

ENDEREÇO: RUA PEDRO BONNE - AO LADO DO POSTO DE SAÚDE - CENTRO - PARIQUERA-AÇU 

SALA 01 

 

NOME RG 

ADRIANA HELOISA DIAS LOPES DOS REIS MG-17197478 

CAMILO GUARINO BERTHOLINI 33708232-7 

CARMEN LIDIA DE JESUS 166282716 

DANIELA TEREZINHA DOS SANTOS FREITAS 33114514-5 

EDSON VERDES DIAS 42042279-1 

FRANCIELLE DE OLIVEIRA SANTANA 56866184-9 

GISLENE GONÇALVES BATISTA 44260374-5 

HELOIZA CRISTINA PAIVA DE LIMA 575992591 

HUGO DOMINGUES TEIXEIRA 41007606-5 

JESSICA DE OLIVEIRA MARIANO 52904029-3 

JOANA CRISTINA DE MEDEIROS ZATOR 41832989-8 

LANNA SENNE 45517824 

MARCELLY BRUNERI DA SILVA 48234067-8 

MARIA DE FÁTIMA SILVA PINTO 40226901-9 

MAURO EVANGELISTA CORREA JUNIOR 41902691-5 

NATALY DA ROCHA PAIVA 44351362-4 

NAYE DE CAMARGO BRISOLA VIEIRA 29926135-9 

REGIANE COLI PINTO 32710237-8 

RENAN GONÇALVES DE OLIVEIRA KURINO 41821302-1 

SILVIA ACACIA ALEXANDRE 43790686-3 

THAIS SANTOS DA SILVA 55094107-1 

VALQUIRIA DE PONTES RAMOS 42951990-4 

WANDA GABRIELY RIBEIRO DE MOURA 50077892-9 

 

 

 

 



        
 

 

 

 

ADRIELE MARIA ALVES 48602767-3 

CLARIE AGUIAR RAMOS 50076761-0 

JACKELINE MARIANO CORDEIRO 58025717-4 

JESSICA DE SOUZA E SILVA 42814565-6 

JULIA RODRIGUES AQUINO 41207137-X 

KENNEDY BRETAS PONTES 57543373-5 

MARIANE APARECIDA PUPO RIBEIRO 40559425-2 

MARILENE DO AMARAL MOREIRA LOIOLA 40551224-7 

MIRIAN DE OLIVEIRA CORREA 41460933-5 

RAFAEL MACIEL SILVA 58142625-3 

SIRLEI PEREIRA RICARDO 41053063-3 

STEPHANI DA SILVA PENICHE 41673115-6 

VANESSA FRAZAO DE SOUZA 43644694-7 

 


