
EDITAL 01/2018 - IX Turma do Curso de Especialização em Vigilância Sanitária 
(vagas remanescentes) - CEVIG

DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS E HORÁRIOS DA APLICAÇÃO DA ETAPA ÚNICA 
(1º MOMENTO E 2º MOMENTO) 

1º MOMENTO: PROVA DISSERTATIVA

LOCAL DATA HORÁRIO

Sala 2 (Térreo) – Prédio anexo a
Escola de Saúde Pública – ESP/CE
Av. Antônio Justa, 3161 – Meireles
Fortaleza/Ceará

08/02/2018 09h as 12h

Os  participantes  deverão  comparecer  ao  local  da  prova  com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para o seu início, munidos de
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, do comprovante de inscrição e de
documento oficial de identidade.
Os  participantes  que  não  comparecerem  em  horário  previsto  ou  sem
documento oficial de identificação não terão acesso ao local da prova.
Será excluído do Processo Seletivo o participante que:
- Tornar-se descortês para com qualquer um dos examinadores, executores ou
seus auxiliares e autoridades presentes;
- For surpreendido durante a realização da prova, em comunicação com outra
pessoa, bem como utilizando-se de equipamentos eletrônicos, livros, notas ou
impressos não permitidos.
Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada ou repetição das provas
e nem realização das mesmas fora do horário estipulado e do local designado
para  todos  os  participantes,  importando  a  ausência  ou  retardamento  do
participante na sua exclusão automática do processo seletivo, seja qual for o
motivo alegado.
Não será permitido ao participante, no local da prova, a utilização de telefone
celular, notebook ou qualquer outro meio de comunicação eletrônico.
Não será permitido ao participante, no local da prova, o porte de armas de fogo
ou branca.
Não será permitido ao participante se ausentar da sala em que se realiza a
prova, levando consigo a Folha de Prova.



2º MOMENTO: ANÁLISE CURRICULAR

LOCAL DATA HORÁRIO

Sala 2 (Térreo) – Prédio anexo a
Escola de Saúde Pública – ESP/CE
Av. Antônio Justa, 3161 – Meireles
Fortaleza/Ceará

08/02/2018
13:30h

 as 
16:30h

Os participantes deverão PREENCHER E ASSINAR o ANEXO IV, de forma legível e sem
qualquer tipo de rasura, referente ao comprovante dos documentos entregues para Análise
Curricular, acompanhado das devidas comprovações (documentos). Caso o candidato não
entregue o ANEXO IV, nem este esteja devidamente assinado, será atribuída nota 0 (zero) à
nota do segundo momento, não havendo a possibilidade de adição posterior.
Toda documentação deverá ser  COLOCADA EM ENVELOPE 30/40,  devidamente lacrado
(colado) e identificado contendo as seguintes informações:
a) nome do candidato;
b) número do edital;
O  participante  que  não  cumprir  este  momento,  em  sua  integralidade,  terá  nota  zero
atribuída à NOTA DO SEGUNDO MOMENTO.
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