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EDITAL Nº 004/18 – DIVULGA LOCAL, HORÁRIO, TURMAS E SALAS PARA REALIZAÇÃO  

DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA  

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE ACS E ACE Nº 001/2018 

Edital de Abertura nº 001/2018 

 

  A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA/MG, através da Comissão Especial Organizadora do 

Processo Seletivo Público, nomeada pelo Decreto Municipal nº 18/2018 de 12 de março de 2018, no uso de suas 

atribuições legais, e a empresa “Versátil Tecnologia e Serviços Administrativos”, divulgam: 

Art. 1º - Para os candidatos que tiveram sua inscrição DEFERIDA, fica divulgado o local, horário, turmas 

e as salas para realização da prova objetiva de múltipla escolha, a ser realizada no dia 15/04/2018, na Escola Estadual 

Coronel José Faleiros de Aguiar, situada na Praça São Sebastião, nº 76 – Centro, iniciando-se às 09:30hs, conforme 

previsto no ANEXO I do Edital de abertura nº. 001/2018, da seguinte forma: 

 

TURMA 01 – SALA 01 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – ZONA URBANA 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO (A) 

949532 ADRIELLY STEFANY ANANIAS NETO 

949261 ALYNE MARIA RODRIGUES FONTES 

948493 APARECIDA DONIZETE SILVA 

948895 BRUNA FERNANDES DA SILVA 

949434 GABRIEL MARTINS GARCIA MOTA 

949490 GISLAINY ABADIA DE SOUZA 

949366 HADASSA CAROLINA PACHECO LEMOS 

948816 JESSICA COSTA FERREIRA FERNANDES 

948563 KASSIA CRISTIANE RODRIGUES LEANDRO 

948487 KEILE CRISTINA BATISTA NUNES 

948495 KHEAFTER GRAZIELLY SILVA 

949710 LAYANE RAMOS DE SOUZA 

949719 LAYLLA GABRIELY RIBEIRO COELHO 

948491 LEILA APARECIDA RODRIGUES TIBURCIO DOS SANTOS 

948497 LETICIA NUNES PACHECO 

949539 LORENA SANTOS RODRIGUES 

949716 PATRICIA GONÇALVES RAMOS 

949391 PAULA BLENDA SANTOS SILVA 

949399 PAULA DANIELLY ANANIAS XAVIER 

949624 STTEFANY ABADIA COELHO PACHECO 

949030 TEREZINHA APARECIDA RAMOS GONÇALVES 

948619 THAIS GOMES TEIXEIRA 

948451 THAIS REGINA MARTINS FONTES RODRIGUES 
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948974 THAMIRIS AVILA DE OLIVEIRA 

949438 WILSON STEFANIO LEMOS JUNIOR 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS – ZONA RURAL 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO (A) 

948623 NEUZA MARIA DE MOTA 

949742 NANDIELE CRISLEY MENDES TRAJANO 

948510 SUZAMAR CRISTINA DA SILVA CARDOSO 

TOTAL: 28 INSCRIÇÕES 

 

 

TURMA 02 – SALA 02 

CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – ACE 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO (A) 

948506 ALEX PEDRO DA SILVA OLIVEIRA 

948590 ALINE DA SILVA VILAS BOAS 

949677 DAYANE RAMOS DE SOUZA 

948982 GABRIEL RODRIGUES DA SILVA 

949814 GABRIELA ROSA DE OLIVEIRA 

949706 HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA RAMOS 

949446 HELIO JOSE RODRIGUES SILVA 

949744 JOAO PAULO RODRIGUES DA SILVA 

949594 JOAO VICTOR DA SILVA 

948901 MILENA BARBARA DE OLIVEIRA SILVA 

949635 MURILLO EDUARDO MACHADO 

949529 PAULO LUIZ VIEIRA 

948523 ROBINSON DOS SANTOS REIS 

949684 SALVADOR COELHO PACHECO JUNIOR 

949442 SILVANIA CANDIDA PEREIRA 

949430 TAINARA ABADIA DE SOUZA 

948730 THAIS LORRAINE VIEIRA CARVALHO 

948531 WILSON STEFANIO LEMOS 

TOTAL: 18 INSCRIÇÕES 

 

 

Art. 2º - Será eliminado do processo seletivo, o candidato que não obedecer às seguintes exigências previstas no Edital 

de Abertura do certâmen nº 001/2018. 

 
• Se apresentar após o horário estabelecido; 

• Não comparecer para realização da prova objetiva de múltipla escolha e da avaliação psicológica, independente da justificativa; 
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• Não apresentar o comprovante de inscrição e o documento de identidade oficial com foto; 

• For flagrado portando celular ou qualquer outro equipamento eletrônico, bem como, comunicando-se por qualquer meio com outro 

candidato, usar por meio de “cola” ou de qualquer outro tipo de fraude, seja em qualquer objeto, ou ainda que tumultue a realização do 

certame; 

• Ausentar-se do recinto da prova objetiva de múltipla escolha e da avaliação psicológica, a não ser momentaneamente ou/e desde que na 

companhia de fiscal; 

• Usar de incorreções e descortesias com coordenadores, fiscais, auxiliares, colegas de sala ou quem quer que seja que componha a 

organização. 

 
a) O ingresso do candidato no local onde será realizada a prova objetiva de múltipla escolha, só será permitido no horário 

estabelecido (ANEXO I), mediante a apresentação do documento de identidade oficial (original) com foto e do 

comprovante de inscrição, sendo que, na falta de qualquer um destes documentos, o candidato NÃO poderá participar das 

etapas do processo seletivo (prova objetiva e avaliação psicológica), e, será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.  

 

b) Caso o candidato tenha perdido o comprovante de inscrição, deverá imprimi-lo novamente, acessando a área do candidato 

pelo site www.versatilsolucoesadm.com.br ou solicitar à Comissão Especial Organizadora do Processo Seletivo. 

 

c) O candidato deverá comparecer ao local designado com no mínimo 40 (quarenta) minutos de antecedência do horário 

fixado para o seu início, para conferir em qual sala realizará a prova, devendo estar munido do documento de identidade 

oficial (com foto), comprovante de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta, sendo que, de acordo 

com o ANEXO I, será publicado antes o edital de ensalamento dos candidatos. 

 

d) Os portões do local onde as provas serão realizadas, serão fechados pelo responsável do local com 05 (cinco) minutos de 

antecedência do horário marcado para o início das Provas, não sendo permitida em hipótese alguma a entrada de nenhum 

candidato posteriormente. 

 

e) Não será permitido, durante a realização da prova, a utilização de chapéus, bonés ou similares, óculos escuros, a comunicação 

entre os candidatos, o porte ou utilização de aparelhos ou equipamentos eletrônicos capazes de transmitir dados (celulares ou 

similares), de fones de ouvido, de máquinas calculadoras ou similares, de qualquer outro tipo de aparelho elétrico ou 

eletrônico, ou parte deles, de relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta, bem 

como o porte de qualquer tipo de arma, sendo eliminado do processo seletivo o candidato que descumprir esta determinação.  

 

f) Será entregue junto ao Caderno de Prova uma folha separada do CARTÃO DE RESPOSTAS, sendo que, ao término da 

Prova Objetiva, o mesmo deverá ser preenchido e entregue ao Fiscal de Sala. 

 

g) Haverá quatro opções de respostas em cada questão da prova, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Apenas uma 

responderá adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30 e observando as informações quanto ao correto 

preenchimento no CARTÃO DE RESPOSTAS a ser respondido. No caso de anulação de questão, os pontos serão 

distribuídos em igualdade a todos os candidatos. 

 

h) Iniciada a prova objetiva, o candidato somente poderá ausentar-se da sala após decorridos 30 (trinta) minutos do início das 

provas, com a devida autorização e acompanhado de um fiscal. Exclusivamente nos casos de alteração psicológica e/ou 

fisiológica e necessidade extrema. 

 

i) Iniciada a prova objetiva, somente será permitido ao candidato, deixar definitivamente a sala, após 01 (hora) do início, 

devendo entregar somente o CARTÃO DE RESPOSTAS, preenchido e devidamente assinado ao fiscal de sala, sendo que, 

os 03 (três) últimos, deverão sair juntos. 

 

j) Ao término da realização da prova objetiva, o candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, devendo entregar ao 

fiscal da sala somente o CARTÃO DE RESPOSTAS, observadas as instruções de preenchimento contidas no mesmo, sendo 

que, o candidato deverá preencher o número de inscrição, o número da identidade (RG) e assinar no campo reservado para 

assinatura. 

 

k) Antes do início da aplicação da Prova Objetiva, os cadernos de provas estarão dentro de um envelope lacrado, que, 

somente será aberto na presença de 03 (três) candidatos, onde os mesmos deverão conferir o envelope, dar um visto no 

mesmo e assinar a Ata de abertura, e após o término da realização da Prova Objetiva, os 03 (três) últimos candidatos 
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deverão entregar juntos os cadernos de questões, deverão assinar a Ata de Encerramento, conferir o fechamento do 

envelope contendo as provas e dar o visto no mesmo, somente assim poderão deixar o local da prova. 

 

 

Art. 3º - A candidata lactante e candidatos que exijam condições especiais e solicitaram no ato da inscrição o requerimento 

para realização da prova, deverão obedecer às regras contidas no Edital de Abertura. 

 

 

Art. 4º - A duração máxima para realização da prova será de 03 (três) horas, iniciando-se as 09:30hs e terminando as 

12:30hs.  

 

 

Art. 5º - O presente edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

Grupiara/MG, 13 de abril de 2018. 

 
 

 
 

 

 
 

      ________________________________________________                                                        ______________________________________________ 

                          RONALDO JOSÉ MACHADO                                                                                            VALÉRIA CRISTINA DE ALCÂNTARA  
                                         Prefeito Municipal                                                                                                                         Presidente da Comissão Especial Organizadora   

                                 Município de Grupiara/MG                                                                                                                                         do Processo Seletivo  
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