
                              

       Processo seletivo para ingresso na Residência Multiprofissional em Saúde  

                                                               Hospital Santa Cruz/APESC  
 

                                              ORIENTAÇÕES PARA PROVA ESCRITA   
 

 

  

- A prova será realizada no dia 10 de novembro de 2017, com início às 13 horas e término às 17 

horas, na Universidade de Santa Cruz do Sul.  

- No horário previsto para o início da prova, as portas das salas serão fechadas, a partir desse 

momento, não será mais permitido o ingresso de candidatos no local da prova.  

- Não será permitido entregar a prova antes de transcorridas uma hora e meia de seu início.  

- Não será permitido levar o caderno de prova.  

- Os três últimos candidatos devem sair juntos da sala.  

O Candidato deve:  

a) apresentar-se no local da prova com antecedência mínima de meia hora, munido de:  

I - documento de identificação com foto;  

II - comprovante do pagamento da taxa de inscrição;  

III - caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta;  

IV - lápis preto; e  

V - borracha;  

b) Deixar sobre a classe o documento de identificação, bem como lápis, borracha e caneta.  

c) Não portar bolsas, sacolas, bonés, chapéus e similares, óculos de sol, ou qualquer acessório na 

cabeça durante a realização da prova.  

d) Não utilizar lapiseira, calculadora, telefone celular, rádio, fone de ouvido, equipamentos 

eletrônicos e similares, régua, compasso, livros, cadernos e similares, durante a realização da 

prova, não sendo permitido na mesa do candidato, ou próximo a ela, nenhum dos itens citados.  

e) Antes do início da prova, acomodar os seus pertences em local indicado pelo fiscal. Ao término 

da prova, retirar os mesmos com o fiscal.  

 



O candidato que faz uso regular de algum medicamento, e que necessite utilizá-lo durante a 

realização da prova, deve apresentar prescrição médica ao fiscal da sala.  

A candidata que tem necessidade de amamentar, no dia da prova, deve atender aos seguintes 

procedimentos:  

- Trazer um acompanhante para ficar com a guarda da criança em local diverso ao da sala de prova 

da candidata e, caso isso não ocorra, estará impossibilitada de realizar a prova.  

- A amamentação pode ocorrer sempre que seja necessário, sendo vedada, nesse momento, a 

presença do acompanhante;  

- Não é concedido nenhum tipo de compensação em relação ao tempo de prova perdido com a 

amamentação.  


