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RELATÓRIO DA BANCA EXAMINADORA

O Processo Seletivo Público, nº 001/2019, para provimento inicial de cargos
efetivos vagos de AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, se desenvolveu em duas
etapas, sendo a primeira etapa da prestação da prova objetiva, de caráter eliminatório e
classificatório e a segunda etapa do Curso de Formação Inicial, que por sua vez, a fim de
classificação, se subdividiu em duas fases: realização do curso de formação inicial, com
exigência de aproveitamento de 100% de frequência; e prova do curso de formação
inicial, onde o candidato deveria ter um aproveitamento mínimo de 60%.
A primeira etapa do Processo Seletivo Público, foi composta por uma prova de 25
questões, com quatro alternativas de “A” a “D”, sendo que para cada questão apenas uma
alternativa estava correta. Para a realização do certame, havia a quantidade de 427
candidatos, desses, apenas 53 foram aprovados para a segunda etapa.
A segunda etapa do Processo Seletivo Público, composta por um curso de
formação inicial e prova objetiva, contou com a presença de todos os classificados, bem
como, todos tiveram um aproveitamento de 100% do curso, sendo este requisito
imprescindível para a classificação do candidato. A prova objetiva do Curso de Formação
Inicial, realizada pelos 53 candidatos, era composta por 10 questões, com 04 alternativas
cada.
Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de 2020, relatamos que os cartões
respostas dos candidatos, que prestaram a prova objetiva do curso de formação inicial,
contidos na lista de classificação, foram corrigidos eletronicamente, conforme gabarito
definitivo, atestado pela banca de elaboração do PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
DE PROVAS para o provimento inicial de cargos efetivos de AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE, conforme edital nº. 001/2019, atestamos ainda, que a
lista de classificação final, foi feita de acordo com determinação em edital de somatória
das notas das duas provas de caráter eliminatório e classificatório, bem como a
porcentagem do aproveitamento no curso de formação inicial.

O Processo Seletivo Público, foi em todas as fases extremamente transparente, a
fim de demonstrar ao candidato a confiabilidade necessária, que um processo desse porte
exige. Todas as manifestações, todos os recursos e todas as respostas foram postadas para
que todos tivessem acesso, a fim de atestar a transparência e a idoneidade dos envolvidos.
Atestamos ainda, que toda a lista de classificação, foi por nós revisada, durante o
processo, portanto, declaramos a veracidade das informações prestadas e do resultado
deste seletivo.

Por ser verdade, firmamos o Presente.

Araguaína, 11 de fevereiro de 2020.

