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A Comissão Organizadora do Processo Seletivo 005/2019 faz saber: 

Errata 001- Edital 005/2019 

* No item 5.2 onde lê-se: 

5.2 O processo seletivo simplificado constará de etapas distintas de 

avalição, sendo as mesmas de caráter classificatório e eliminatório, 

especificadas a seguir:  

Cargo  Forma de Avaliação  

Dentista Análise Curricular, Entrevista e Prova de Informática.  

Enfermeiro  Análise Curricular, Entrevista e Prova de Informática 

Técnico de 

Enfermagem  

Prova de Objetiva de português, matemática, 

informática e conhecimentos específicos e prova 

prática de informática.  

Agente Comunitário 

de Saúde 

Prova de Objetiva de português, matemática, 

informática e conhecimentos específicos e prova 

prática de informática. 

Auxiliar de 

Consultório Dentário 

Prova de Objetiva de português, matemática, 

informática e conhecimentos específicos e prova 

prática de informática. 

Técnico em Higiene 

Dental 

Prova de Objetiva de português, matemática, 

informática e conhecimentos específicos e prova 

prática de informática. 

Agente 

Administrativo 

Prova de Objetiva de português, matemática, 

informática e conhecimentos específicos e prova 

prática de informática. 
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*Leia-se:  

 5.2 O processo seletivo simplificado constará de etapas distintas de 

avalição, sendo as mesmas de caráter classificatório e eliminatório, 

especificadas a seguir:  

Cargo  Forma de Avaliação  

Dentista Análise Curricular e Entrevista.  

Enfermeiro  Análise Curricular e Entrevista. 

Técnico de 

Enfermagem  

Prova de Objetiva de português, matemática, 

informática e conhecimentos específicos e prova 

prática de informática.  

Agente Comunitário 

de Saúde 

Prova de Objetiva de português, matemática, 

informática e conhecimentos específicos e prova 

prática de informática. 

Auxiliar de 

Consultório Dentário 

Prova de Objetiva de português, matemática, 

informática e conhecimentos específicos e prova 

prática de informática. 

Técnico em Higiene 

Dental 

Prova de Objetiva de português, matemática, 

informática e conhecimentos específicos e prova 

prática de informática. 

Agente 

Administrativo 

Prova de Objetiva de português, matemática, 

informática e conhecimentos específicos e prova 

prática de informática. 

 


