RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 001/2021, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2021.
JOSUÉ RICARDO LOPES, PRESIDENTE DO CONISCA – CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CIRCUITO DAS ÁGUAS DE LINDÓIA, ESTADO
DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

Considerando o atual momento que se encontra o país e ainda pelo fato de a Organização Mundial de Saúde
ter alçado a patologia do Coronavírus (COVID-19) ao patamar de “pandemia”, sendo necessário observar protocolos de
segurança objetivando oferecer aos candidatos a estrutura de prova necessária e, principalmente, segura, tais como:
evitar aglomerações com redução de candidatos por sala (1,5 metros de distanciamento), disponibilização de álcool em
gel 70%, sabonete líquido nos sanitários, máscara reserva para os candidatos, apoio e presença de equipe na aferição
de temperatura, etc., ficam previstas as condutas necessárias por parte dos candidatos a serem observadas no dia da
aplicação do processo:
- O candidato deve chegar ao local de prova e se dirigir imediatamente para a sala ao qual foi convocado, sem
permanecer defronte ao prédio ou no pátio do mesmo;
- O candidato deve sair da sala ao qual foi convocado e imediatamente se retirar do prédio;
- O ingresso ao local de prova só será permitido, obrigatoriamente, mediante a utilização correta de máscaras de
proteção facial individual, inclusive devem os candidatos levar máscara reserva para que possam realizar a troca de
suas máscaras de acordo com as recomendações dos órgãos de saúde;
- O candidato deve manter a distância mínima recomendada pelos órgãos de saúde;
- O candidato poderá entrar no local de aplicação portando seu próprio frasco de álcool em gel ou outros antissépticos
para as mãos;
- O candidato poderá entrar no local de aplicação portando sua garrafa de água;
- O candidato preferencialmente não deverá se ausentar da sala para utilização dos sanitários, salvo caso de extrema
necessidade e urgência, pois estes terão rígido processo de controle para evitar o uso simultâneo e incentivando a
prática da higiene e a devida assepsia;
- O candidato deve permitir e facilitar a aferição da temperatura ao ingressar no prédio da aplicação das provas;
- O candidato deve levar consigo um saco plástico para que possa descartar o próprio lixo produzido.

RESOLVE:
CONVOCAR os candidatos inscritos para as provas que serão realizadas no dia 11 DE ABRIL DE 2021, no
seguinte local e horário:

Horário de Abertura dos Portões: 7h15min
Horário de Fechamento dos Portões: 7h45min
Início das Provas: 8 horas
PROVA OBJETIVA
Denominação
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
AUXILIAR DE LIMPEZA
AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
ENFERMEIRO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Local de Prova

Endereço

“EMEF PROFESSORA IRACEMA
DE SOUZA FREITAS”

Praça Getulio Vargas, s/nº Centro - Lindóia/SP
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Recomenda-se que IMPRIMA E LEVE CONSIGO O CARTÃO DE CONVOCAÇÃO, onde todos os elementos
acima estão contidos, 03 (três) dias antes da data das provas.
Os candidatos deverão comparecer no local das provas, com antecedência mínima de 1 (uma) hora.
O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas, no horário conforme estabelece a tabela
acima, respeitando-se o horário de fechamento dos portões.
Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de um dos documentos no
original, de acordo com normas estabelecidas no Edital, item 5.4.
Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a sua
identificação.
A Consesp recomenda que o candidato leve apenas o documento original que o identifique, caneta azul ou
preta de material transparente, lápis preto e borracha para a realização da prova, garrafa de água, máscara facial
reserva, álcool em gel, lenço para higiene nasal (caso necessário) e saco plástico para descarte. NÃO leve nenhum
dos objetos ou pertences relacionados como não recomendáveis no Edital.
No horário estabelecido acima, os portões serão fechados, não permitindo a entrada de candidatos
retardatários.
E para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Lindóis/SP, 12 de março de 2021.
Josué Ricardo Lopes
Presidente
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