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LUZIA JOELMA DA SILVA CAETANO , coordenadora do Processo Seletivo Simplificado – 
Edital nº 002/2012, conforme Portaria nº 059/2012, no uso de suas atribuições, 
considerando o teor do Edital de Processo Seletivo Simplificado n. 002/2012, para 
contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público, na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE , para compor as 
equipes do Programa de Agente Comunitário de Saúde (PACS) e Programa de Saúde da 
Família (PSF), com abrangência nos bairros AMADEU MIGUEL, ZONAS RURAIS DE SÃO 
BENTINHO, QUEBRA CANGA, UNION, CAMPO ALEGRE, ABADIA, PESQUEIRO DO 
TREVO, FAZENDA SANTA EMÍLIA E DISTRITO INDUSTRIAL, torna público o local e 
horário de realização da prova escrita (item 9.1) e anexo III – Cronograma de atividades, 
conforme respectivo edital: 
 

9 – DAS PROVAS OBJETIVAS:  
 

9.1 – Local: C.R.P. (Centro de Referência do Professor), 
Rua Frizotti Agostinho, n. 12 – 3º andar – Centro 
(próximo à Escola Estadual Bueno Brandão) - (35) 3691-
1024 / 3691-1141. Dia 04 de março de 2.012, domingo, 
com entrada até as 09:00, início da prova às 09:15 e 
encerramento até às 11:15. 

 

Ficam ratificados os demais itens, inclusive o item 10.1 do referido edital, devendo o 
candidato adentrar ao local de realização da prova até as 09:00 , horário em que 
os portões serão fechados, não sendo admitida entrada posterior à este horário. 
 
“10.1 - Os portões serão fechados 15 (quinze) minutos antes da hora 
marcada para o início da prova, impreterivelmente, não sendo admitida 
a entrada de candidato, ou qualquer outra pessoa, após o fechamento 
dos portões.” 
 
 

Três Corações, 27 de fevereiro de 2.012 
 
 

LUZIA JOELMA DA SILVA CAETANO 

Coordenadora 


