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INFORMATIVO 

CURSO INTRODUTORIO ACS e ACE 

 

8.1- Serão classificados para as etapas seguintes (teste de aptidão física e curso introdutório de 

formação inicial e continuada) o quantitativo de candidatos correspondente ao número de vagas 

divulgado para a função pública multiplicado por três, obedecendo-se a ordem de classificação. Os 

candidatos aprovados e não classificados, de acordo com o número de vagas divulgado, preencherão o 

Cadastro de Reserva. 

 

Perguntas mais frequentes: 

 

1 - Como serei avisado do curso introdutório? 

R: Através das atualizações de nosso site. No link: https://erconsultoria.listaeditais.com.br/edital/ver/2540 

2- Como vou saber o link de acesso login e senha do curso? 

R: Através do seu e-mail cadastrado, mantenha o mesmo sempre atualizado na sua área logada no link: 

https://erconsultoria.areadocandidato.com.br/ 

3 – Qual a duração do Curso? 

R: O curso estará aberto por 10 dias corridos, com Início as 00:00 do dia 08/09/2021 termino: 18/09/2021 

as 23:59. 

4 – É obrigatório fazer o curso introdutório? 

R: Não, mas existe variáveis a serem observadas, a 1ª É não fazer o curso e já ter o curso você não será 

eliminado, mas reclassificado, a 2ª É não fazer o curso e não ter o curso e na hora da contratação ser 

eliminado pela falta de entrega de documentos. Itens 11 em diante deste edital. Disponível no link: 

https://cdn.gestoreditais.com.br/edital/215/2540/de8db4ad0fd6efe7bd28b356db883306.pdf 

5 – O curso introdutório vale pontuação? 

R: Sim - 40 pontos. 
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6 – Terá prova no curso introdutório? 

R: Sim ao final uma avaliação online com 20 questões. 

7 – Tenho que assistir todos os vídeos e ler todos os documentos? 

R: Sim. 

8 – Não recebi o e-mail o que fazer? 

R: Entrar em contato com a ER Consultoria pelo WhatsApp (028) 999490220 ou pelo e-mail 

contato@consultoriaer.com.br 

9 – Preciso atualizar meus dados no site? 

R: Se está desatualizado sim, pois através dos seus dados conseguimos entrar em contato. Estes dados são 

de inteira responsabilidade do candidato manter os mesmos atualizados. Link: 

https://erconsultoria.areadocandidato.com.br/ 

10 – Serei avisado por telefone a respeito do curso? 

R: Não. 

11 – Já tenho um curso válido sou obrigado a fazer o mesmo? 

R: Não, mas existe variáveis a serem observadas, a 1ª É não fazer o curso e já ter o curso você não será 

eliminado, mas reclassificado, a 2ª não fazer o curso e não ter o curso e na hora da contratação ser 

eliminado pela falta de entrega de documentos. Itens 11 em diante deste edital. Disponível no link: 

https://cdn.gestoreditais.com.br/edital/215/2540/de8db4ad0fd6efe7bd28b356db883306.pdf 

12 – Tenho questões de duvidas pertinentes a contratação. A quem devo recorrer para sanar as dúvidas? 

R: Diretamente com o órgão contratante. 

13 – Se eu não fizer o curso e não tenho o curso serei eliminado? 

R: Não fazer o curso e não ter o curso e na hora da contratação ser eliminado pela falta de entrega de 

documentos. Itens 11 em diante deste edital. Disponível no link: 

https://cdn.gestoreditais.com.br/edital/215/2540/de8db4ad0fd6efe7bd28b356db883306.pdf 

14 – Quantas questões tem a prova do curso introdutório? 

R: 20. 

15 – Não fui chamado para o curso, o que devo fazer? 

R: Ler atentamente o edital e aguardar os próximos passos legais a serem tomados pela contratante. 
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16 – Quais candidatos formarão o cadastro de reserva? 

R:  1º Aqueles que fizeram o curso e não ficaram dentro das vagas. 2º Aqueles aprovados que não fizeram 

o curso. 

17 – Existe respaldo legal para a não contratação em caso de não apresentar o curso no ato de 

contratação? 

R: Sim. (Lei Federal 11.350/2006, art. 6º inciso III) Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11350.htm 

18 – Posso fazer o curso em qualquer horário? 

R: Sim, lembrando a data de fechamento do mesmo. 

19 Quais as datas de inicio e termino do curso? 

R: Início as 00:00 do dia 08/09/2021 termino: 18/09/2021 as 23:59 

20 - Posso alegar desconhecimento dos termos desse edital? 

R: Não. Pois o mesmo foi postado na data de 31/01/2020. 

21 – Tive problemas com a internet ou não tenho acesso a internet, posso fazer o curso em outro 

momento ou terei outra oportunidade? 

R: Não. 

22 – Quantas tentativas tenho para realizar a avaliação? 

R: Apenas uma. 

23 – Por qual motivo este curso é online? 

R: Para evitar aglomeração e o risco de contagio do COVID-19, viabilizando assim a conclusão deste 

processo seletivo. 

23 – Qual o horário de atendimento da empresa para solucionar questões referentes ao curso e acesso? 

R: De segunda a sexta das 09:00 as 18:00, Sábado das 08:00 as 12:00, não atendemos fora do horário nem 

domingos e feriados. 
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