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             PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA   

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REAPLICAÇÃO DA PROVA 
OBJETIVA PARA O EMPREGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 
 

 
A Prefeitura do Município de Araraquara, através da Secretaria Municipal de 
Administração, no uso de suas atribuições e em consonância com a Legislação Federal, 
Estadual e Municipal, CONVOCA todos os candidatos inscritos para o emprego de 
Técnico de Enfermagem do Edital de Concurso Público nº 001/2020, para a realização 
da Prova Objetiva, conforme as seguintes instruções: 
 

A prova será realizada dia 31 (trinta e um) de outubro de 2021 (DOMINGO). 
 

Será no turno da manhã, e os portões ABRIRÃO às 8h e FECHARÃO às 08h40min. 
As provas INICIARÃO às 9h. 
 

Para a realização da prova o candidato deverá observar, no que couber, o CAPÍTULO 
4 – DA APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS, DISSERTATIVAS E SEUS 
JULGAMENTOS do Edital 001/2020.  
 

APÓS O FECHAMENTO DOS PORTÕES SERÁ PROIBIDO O ACESSO AOS 
LOCAIS DE PROVAS. 

 
DAS MEDIDAS PARA EVITAR A TRANSMISSÃO DO VÍRUS COVID-19: 

 

Por ocasião da realização da Prova Objetiva, como medidas de proteção contra a 
transmissão do coronavírus (Covid-19), o candidato deverá: 

 

1. Comparecer ao local de aplicação usando máscara. 
 

1.1. O candidato poderá portar máscaras reservas, se necessário, de modo a 
possibilitar a troca a cada duas horas; 

1.2. As máscaras poderão ser descartáveis, de tecido ou qualquer outro 
material, desde que não contenham partes de metal. 

1.3. Caso deseje, o candidato poderá comparecer ao local de aplicação usando, 
além da máscara, protetor facial transparente (estilo viseira), vestimentas 
descartáveis (macacão impermeável), luvas descartáveis (desde que 
tenham coloração leitosa ou semitransparente), óculos de proteção 
transparente. 

1.4. Se desejar, o candidato também poderá levar o seu próprio recipiente 
contendo álcool gel, desde que em recipiente transparente. 

1.5. As máscaras e os frascos de álcool em gel deverão ser de uso individual e 
não poderão ser compartilhados entre os candidatos. 

1.6. Não serão fornecidas máscaras nem frascos de álcool aos candidatos. 
 

2. Armazenar as máscaras usadas em saco plástico transparente, que deverá 
ser          trazido pelo candidato; 

 
3. Permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas dependências 

dos  locais de realização de prova; 
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4. Observar o distanciamento adequado de, no mínimo, 1m no momento do ingresso 

nos prédios e salas de aplicação de provas; 
 

5. Poderá ser solicitado ao candidato que baixe sua máscara com vistas à 
identificação facial e verificação da semelhança com o documento de 
identificação. 

 
6. Permanecer de máscara para uso dos banheiros e deve-se observar os 

procedimentos de higienização para consumo de água; 
 

7. Manter os cabelos presos enquanto estiver dentro dos locais de aplicação no 
caso de ter cabelos compridos; 

 
8. Submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término da prova para evitar 

aglomeração. 
 

9. Recomenda-se que cada candidato leve água para o seu próprio consumo, em 
embalagem transparente, pois não será permitida a utilização de bebedouros. 

 
10. Será automaticamente eliminado do concurso público, o candidato que, durante 

a realização das provas, descumprir as medidas de proteção constantes neste 
documento. 

 
11. Outras informações a respeito das ações adotadas e dos procedimentos gerais 

de prevenção da Covid-19 estarão disponíveis no endereço eletrônico 
www.consulpam.com.br. 

 
 

OS CANDIDATOS NÃO PODERÃO FAZER PROVAS EM HORÁRIOS E DATAS 
DIFERENTES DOS CONSTANTES NO CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO. 

 

Obs.: Horário local. 
 

 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, aos 15 (quinze) dias do mês de 
outubro de 2.021 (dois mil e vinte e um).  

 
 
 
 

ANTÔNIO ADRIANO ALTIERI 
Secretário Municipal de Administração e  

Presidente da Comissão de Concursos e Processos Seletivos 
 

 

 

Para acessar os locais de provas, clique no link abaixo: 
https://www.consulpam.com.br/index.php?menu=restrito&acao=ver&id=224 


