
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 001/2022 
 

 

 

    ANEXO 04 

 

 

Considerando a anulação das provas objetivas, conforme razões apresentadas 

nas justificativas do comunicado publicado no dia 24/02/2022, no site 

www.gurjao.pb.gov.br, seguem as retificações do Edital 001/2022, para as 

devidas adequações; 

 

4.2.8.a.  Seguem deferidas as inscrições divulgadas no endereço eletrônico 

www.gurjao.pb.gov.br, na data de 11/02/2022. 

 

5.1.12.a Em razão da nova data a ser publicada para a aplicação das provas 

dos cargos disponibilizados pelo Processo Seletivo Simplificado para os 

cargos de Agente de Combate às Endemias (ACE) e Agente Comunitário 

de Saúde (ACS), com novo cronograma  de atividades, fica estabelecido a 

devolução do valor pago da inscrição, para o eventual candidato ( que fizeram 

as provas de ACS e ACE no último dia 18/02/2022), que desejarem desistir 

do Processo Seletivo Simplificado. Para tanto, basta o candidato preencher o 

requerimento de desistência e devolução do valor da inscrição, requerimento 

esse no anexo 05, do Edital 01/2022.  

 

7.14 – Para a realização das novas provas objetivas dos cargos de ACE e ACS, 

estarão aptos todos aqueles que candidatos que fizeram as provas 

objetivas dos cargos de ACS e ACE, no dia 18/02/2022.  

 

8.1.4.a – A aplicação das provas objetivas ocorrerão na nova data de 

05/03/2022, para os dois cargos/funções Agente Comunitário de Saúde 

(ACS) e Agente Comunitário de Combate às Endemias (ACE), das 

08h30min às 11h30min, estando os portões fechados rigorosamente 15 

(quinze) minutos antes do início das provas. As demais regras constantes 

para a aplicação da prova, seguem inalteradas no Edital 001/2022 e suas 

Erratas.  

 

5.1.13 - DO CRONOGRAMA  

 

 Seguem as novas datas do cronograma do Processo Seletivo Simplificado, 

Edital 001/2022. 

 

 

 

 

 

http://www.gurjao.pb.gov.br/
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04/03/2022 – prazo para requerimento de desistência / ressarcimento do valor, 

o local e horário para protocolar esse requerimento, está descrito no Item 4.1.1 

do Edital 001/2022.  

 

05/03/2022 – Aplicação das prova objetiva – LOCAL : ESCOLA ÁUREA 

CORREIA DE QUEIROZ, R. Dep. Álvaro Gaudêncio, 252 , Centro 

Gurjão/PB.  

 

07/03/2022 – Divulgação do Gabarito; 

 

08/03/2022 – Apresentação de Recurso para questões das provas objetivas. 

 

10/03/2022- apresentação do Resultado da Prova objetiva. 

 

11/03/2022 – Interposição de Recurso resultado da prova objetiva 

 

15/03/2022 – Entrevista/local – Auditório  Inácio Alves Caluete (Ao lado da 

prefeitura) 

 

16/03/2022 – Divulgação da Classificação Final  

 

17/03/2022 – Interposição de Recurso da classificação final 

 

21/03/2022 – Divulgação do Resultado Final  

 

23/03/2022 –Apresentação da documentação no setor de R,H. da Prefeitura 

Municipal de Gurjão; 

 

25/03/2022 – Início do Treinamento dos classificados/aprovados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


