
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ – PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES –

ESP/CE

ORIENTAÇÕES SOBRE O EXAME OBJETIVO ONLINE DO EDITAL Nº 18 / 2021

A Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues – ESP/CE, por intermédio

da Diretoria de Pós-Graduação em Saúde (DIPSA), no que concerne à aplicação do exame objetivo online

do edital 18/2021, regulador da seleção para processo seletivo simplificado para selecionar candidatos

para ocupar e 67 (sessenta e sete) vagas e 20 (vinte) vagas para cadastro reserva para o Curso de

Pós-Graduação Lato Sensu em Atenção Primária à Saúde (APS), informa que:

● O exame será realizado de forma online em sala virtual na plataforma Meet e com aplicação de

exame objetivo online na plataforma Moodle no ambiente virtual de aprendizagem da ESP, com

duração de 02 (duas) horas, no dia 13 de novembro de 2021, iniciando às 10:00h;

● O participante deverá acessar a sua área exclusiva do candidato por meio do sítio eletrônico da

ESP/CE: https://www.esp.ce.gov.br, e acessar o link disponível para acesso à plataforma Meet

(sala virtual) no dia 13 de novembro de 2021, com antecedência de 01 (uma) hora para a

etapa de identificação (09:00h). Reiteramos que a etapa de identificação ocorrerá no período de

01 (uma) hora que antecede a aplicação da prova, sendo eliminatória, o participante que não

comparecer à sala virtual, ou comparecendo não realizar a sua identificação, mesmo que tenha

realizado o exame objetivo online, será eliminado, conforme subitem 7.3.2.2 do Edital

Regulador.

● O link de acesso à prova na plataforma Moodle (ambiente virtual de aprendizagem da ESP) será

disponibilizado na própria sala virtual (Meet), após a etapa de identificação dos candidatos.
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IMPORTANTE!

Durante a aplicação do exame objetivo online, o(a) candidato(a):

● Deverá utilizar computador com câmera e áudio, de preferência computador de mesa (desktop) ou

notebook, não sendo permitida a utilização simultânea de computador e aparelho de celular/tablet;

● Não deverá usar dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable

tech, relógios e smartwatches, fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de

dados, imagens, vídeos e mensagens e quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova;

● Manter o olho na tela durante todo o período de aplicação da prova;

● Permanecer em sala virtual na plataforma Meet durante toda aplicação de prova com câmera ligada e

áudio desligado e, caso assim não ocorra, será eliminado;

Comissão Avaliadora Edital 18/2021
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