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CARTA SELEÇÃO Nº 023/2022 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – REGIÃO CIM POLO SUL DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA 

 
 

Conforme Carta Seleção, item 2.16. Excepcionalmente, observando a importância e a natureza do cargo, 
o procedimento de seleção poderá incluir a etapa de entrevista e/ou prova prática, após a classificação 
obtida na análise curricular.  
a) Para o cargo de Coordenador as etapas serão de análise curricular e entrevista;  
b) Para o cargo de Enfermeiro NEP as etapas serão de análise curricular e prova prática;  
c) Para os cargos de Condutor Socorrista, Enfermeiro, Enfermeiro Responsável Técnico (RT), Técnico 
de Enfermagem, Farmacêutico Responsável Técnico (RT) e Supervisor de Operações será a etapa de 
análise curricular. 
 
Conforme ANEXO 6: 
Haverá aplicação de prova prática para o Cargo de Enfermeiro NEP, na forma de simulação realística 
para Reanimação Cardio-pulmonar de um paciente. A prova ocorrerá presencialmente e será filmada, 
sendo que a composição da banca avaliadora será a seguinte forma: dois membros farão a avaliação 
presencial e um terceiro membro avaliará a filmagem. 
 
Observação: **A nota de corte para a fase de prova prática para o cargo de Enfermeiro NEP será de 
60% dos pontos.   
 
ATENÇÃO: Obrigatório o uso de máscara facial para a realização da prova prática. Cada candidato 
deverá comparecer usando a sua, não serão fornecidas máscaras no local.  
O não comparecimento ou atraso para a realização da prova prática ainda que justificado, por mais de 
10(dez) minutos, implicará a eliminação automática do candidato(a). 
 
 

ENFERMEIRO NEP 
 
 

DATA: 13/09/2022 
HORÁRIO: 12:00hs  
LOCAL: Rua Maria da Penha Moreira, nº 111, Alto São Sebastião – Mimoso do Sul / ES  
 

CANDIDATO 
 

PONTUAÇÃO ANÁLISE 
CURRICULAR 

Iago Américo Sahar Pirozi  5.00 
 

 
 
 

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2022  
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