
          
 
 

Edital no 255/2019 
Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico- Administrativos 

 
COMUNICADO 39 

 
Convocação dos candidatos para a prova prática do cargo de Técnico em Enfermagem 

 
 
Técnico em Enfermagem, área de atuação Geral, opção de vaga B-208  
 
A convocação dos candidatos para a prova prática do cargo de Técnico em Enfermagem, área de atuação Geral, opção 
de vaga B-208, considerou o Resultado Final da Prova Objetiva.  
 
1 - Os candidatos APROVADOS na prova objetiva foram ordenados pela ordem decrescente da nota final da prova 
objetiva. 
 
2 - A quantidade de candidatos a ser convocada para a prova prática seguiu o disposto no Anexo I – Quadro de opções 
de vagas: 
Vagas de ampla concorrência = 120 
Vagas reservadas às pessoas com deficiência = 28 
Vagas reservadas aos candidatos negros = 64 
 
3 – Da relação criada no item 1, foram convocados: 
8 candidatos concorrentes às “vagas reservadas às pessoas com deficiência”. 
72 candidatos concorrentes às “vagas reservadas aos candidatos negros” (todos que empataram com a nota do candidato 
convocado na posição 64 foram convocados – foram considerados os empates na última posição). 
123 candidatos concorrentes às “vagas de ampla concorrência” (todos que empataram com a nota do candidato convocado 
na posição 120 foram convocados – foram considerados os empates na última posição). 
 
Observação: 
O candidato concorrente às “vagas reservadas às pessoas com deficiência” que tenha sido convocado por esta modalidade 
de vaga não foi convocado pela modalidade “vagas reservadas aos candidatos negros” (caso estivesse concorrendo para 
estas duas modalidades). 
 
O candidato concorrente às “vagas reservadas aos candidatos negros” que tenha sido convocado por esta modalidade de 
vaga não foi convocado pela modalidade “vagas reservadas às pessoas com deficiência” (caso estivesse concorrendo 
para estas duas modalidades). 
 
Nenhum candidato convocado pela modalidade “vagas reservadas às pessoas com deficiência” ou pela modalidade “vagas 
reservadas aos candidatos negros” foi convocado pela modalidade “vagas de ampla concorrência”.  
 
 
Técnico em Enfermagem, área de atuação Pediátrica, opção de vaga B-209 
 
A convocação dos candidatos para a prova prática do cargo de Técnico em Enfermagem, área de atuação Pediátrica, 
opção de vaga B-209, considerou o Resultado Final da Prova Objetiva.  
 
1 - Os candidatos APROVADOS na prova objetiva foram ordenados pela ordem decrescente da nota final da prova 
objetiva.  
 
2 - A quantidade de candidatos a ser convocada para a prova prática seguiu o disposto no Anexo I – Quadro de opções 
de vagas: 
Vagas de ampla concorrência = 28 
Vagas reservadas às pessoas com deficiência = 10 
Vagas reservadas aos candidatos negros = 20 
 
3 – Da relação criada no item 1, foram convocados: 
0 candidatos concorrentes às “vagas reservadas às pessoas com deficiência”. 



20 candidatos concorrentes às “vagas reservadas aos candidatos negros”. 
28 candidatos concorrentes às “vagas de ampla concorrência”. 
 
Observação: 
Nenhum candidato convocado pela modalidade “vagas reservadas aos candidatos negros” foi convocado pela modalidade 
“vagas de ampla concorrência”.  
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