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COMUNICADO  

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 001/2020 

 
 
O Instituto CEM, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.053.184/0001-37, em atenção 

ao Processo de Seleção de Pessoal referente ao recrutamento, seleção e contratação de pessoal, para o 

preenchimento de vagas e provimento junto à Policlínica Regional de Posse, localizada na Av. Juscelino 

Kubitscheck de Oliveira – Setor Buenos Aires, Posse - GO, CEP: 73900-000 torna público o nome dos inscritos 

com as datas e horário da Prova de cada candidato conforme previsto no Anexo II do Edital nº 001/2020. 

 

Considerando o grande contingente de candidatos inscritos no presente Processo Seletivo. 

Considerando a Pandemia do COVID-19 e em atenção as regras de distanciamento social.  

O INSTITUTO CEM para oferecer uma melhor condição aos candidatos no dia da prova, vem COMUNICAR a 

ALTERAÇÃO DOS DIAS E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA PROVA, da POLICLÍNICA REGIONAL DE POSSE  

para: 

UEG – Universidade Estadual de Goiás – Campus Posse, Av. Sra. De Santana, 598 – St. Santa Luzia, Posse – GO, 

73900-000 

 

A prova terá duração máxima de 2h, as datas e horário das provas de cada candidato estão disponibilizadas no 

Anexo I - Não será admitido ingresso de examinando no local de realização das provas após o horário fixado 

para o seu início. 

O candidato deverá comparecer com no mínimo 30(trinta) minutos de antecedência do horário definido de sua 

prova.  

O Candidato deverá obrigatoriamente estar munido de: 

1. Caneta azul ou preta em material transparente; 

2. Kit de higiene próprio (álcool em gel); 

3. Máscara de proteção antiviral; 

4. Só será permitido a realização da prova munido de documento de identidade com foto em original. 

 

Atribuir-se-á nota zero à questão de múltipla escolha:  

a) com mais de uma opção assinalada; b) sem opção assinalada; c) com rasura ou ressalva; d) assinalada a lápis 
ou por qualquer outro meio que não o especificado neste edital; e) quando a alternativa assinalada for 
incorreta, segundo o gabarito oficial das provas. 
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OBS: É PROIBIDO durante a realização das provas, o emprego de aparelhos eletrônicos, bip, telefone celular, 

walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, aparelhos de mp3 e/ou mp4 ou 

similares, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer 

espécie, óculos escuros ou qualquer acessório de chapelaria, como exemplo chapéu, boné e gorro, terá como 

resultado a eliminação do candidato. 

OBS: Informamos que conforme previsto no Edital de nº 001/2020 as inscrições para o processo de seleção 

de pessoal para o recrutamento junto a POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE POSSE encerraram dia 28.09.2020 

às 23h59min. Portanto, não foram aceitas inscrições realizadas fora do prazo. 

 

Posse, 30 de setembro de 2020. 

 

____________________________________ 

INSTITUTO CEM  

 

 

 

 

ANEXO I 

Tabela com nome dos inscritos e com as datas e horário da Prova de cada candidato. 


