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RETIFICAÇÃO nº 3 DO EDITAL PS – 2018.1/CORE 

A COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM 

da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá – SESA torna pública a seguinte 

retificação do referido Edital, os itens não abrangidos por esta retificação permanecem 

inalterados.  

1. ONDE SE LÊ: 4.2. Segunda etapa: Entrega de currículo Lattes (atualizado)para 

os aprovados na primeira etapa, caráter classificatório, com originais e cópias 

dos certificados para serem conferidos no ato de entrega. Somente serão 

pontuados, quando estiverem encadernados e devidamente comprovados e 

enumerados no canto superior direito, correspondendo a sequência numérica 

do instrumento de avaliação (Anexo II). Após essa análise, quando se aplicar, 

será atribuída à pontuação máxima de 10 (dez) pontos.  

Dia: 07 de fevereiro de 2018 (Quinta-feira) Hora: 08:00h as 12:00h e das 

14:00h as 18:00h. Local: ESP/SESA-AP. 

LEIA-SE: 4.2. Segunda etapa: Entrega de currículo Lattes (atualizado) para 

os aprovados na primeira etapa, caráter classificatório, com originais e 

cópias dos certificados para serem conferidos no ato de entrega. 

Somente serão pontuados, quando estiverem encadernados e 

devidamente comprovados e enumerados no canto superior direito, 

correspondendo a sequência numérica do instrumento de avaliação 

(Anexo II). Após essa análise, quando se aplicar, será atribuída à 

pontuação máxima de 10 (dez) pontos.  

Dia: 07 de fevereiro de 2018 (Quarta-feira) Hora: 08:00h as 12:00h e das 

14:00h as 18:00h. Local: ESP/SESA-AP. 

 

2. ONDE SE LÊ: 4.3. Terceira etapa: Entrevista e análise curricular, caráter 

classificatório e eliminatória. Dia: 09 de fevereiro de 2018 (Quinta-feira) Hora: 

08:00hs. 

 Local: Local: Centro de Educação Profissional Prof.ª Graziela Reis de Sousa, 

Av. Duque de Caxias, n° 60, Centro, em Macapá, Amapá.  

Parágrafo único: Os candidatos classificados deverão estar presentes 

impreterivelmente até as 7:45h, caso contrário estarão eliminados do certame. 

Os candidatos serão conduzidos para uma sala reservada, para que não 

tenham contato com os candidatos já entrevistados, a medida que esta etapa 

for transcorrendo. A entrevista com análise curricular será realizada apenas 

com os candidatos aprovados na primeira etapa do concurso. 

 

LEIA-SE: 4.3. Terceira etapa: Entrevista e análise curricular, caráter 

classificatória e eliminatória. Dia: 09 de fevereiro de 2018 (sexta-feira) 

Hora: 08:00hs.  
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Local: Escola Estadual Professor Gabriel Almeida Café, Av. FAB, nº 91, 

Centro, Macapá, Amapá. 

Parágrafo único: Os candidatos classificados deverão estar presentes 

impreterivelmente até as 7:45h, caso contrário estarão eliminados do 

certame. Os candidatos serão conduzidos para uma sala reservada, para 

que não tenham contato com os candidatos já entrevistados, a medida 

que esta etapa for transcorrendo. A entrevista com análise curricular será 

realizada apenas com os candidatos aprovados na primeira etapa do 

concurso. 

Macapá, 06 de fevereiro de 2018. 
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