
NOTA DE ESCLARECIMENTO 

A FUMARC esclarece aos candidatos que se submeteram ao Processo Seletivo Simplificado da 

Prefeitura Municipal de Santa Luzia, Edital nº. 004/2017, para os cargos de CUIDADOR, de 

ENFERMEIRO e de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, cujas provas aconteceram no dia 03/09/2017, 

que, visando manter o caráter isonômico e a lisura do processo, princípios fundamentais na 

prestação de serviços desta fundação, as questões de Conhecimentos Específicos que 

compuseram as respectivas provas, foram anuladas. 

A anulação se deu de ofício, após constatação de que a maioria dessas questões não são inéditas, 

característica de que deve ser revestida a avaliação, para garantia da igualdade de condições na 

concorrência. 

O equívoco que provocou a utilização das referidas questões na composição das provas, teve 

origem na perda temporária de dados do banco de questões da FUMARC já utilizadas e, portanto, 

de domínio público, o que ocasionou a impossibilidade técnica de checagem do ineditismo do 

material produzido pela própria FUMARC. 

Esclareça-se, que a utilização de questões que não são inéditas é totalmente incompatível com os 

princípios éticos que norteiam a FUMARC nas atividades em que atua, notadamente na 

organização de concursos públicos e de processos seletivos simplificados, o que se comprova na 

prática, haja vista que todas as provas aplicadas historicamente e desde que foi instituída, são 

divulgadas em nosso site para amplo conhecimento. 

Diante do exposto, a FUMARC, em comum acordo com a Prefeitura Municipal de Santa Luzia, 

promoverá a reaplicação de provas objetivas de múltipla escolha para os referidos cargos, 

compostas de 10 questões inéditas de Conhecimentos Específicos, com 4 alternativas de 

respostas, sendo somente uma delas a correta, contemplando o mesmo conteúdo programático e 

sugestão bibliográfica constantes do anexo IV do Edital 004/2017. 

A reaplicação das provas será realizada no dia 15/10/2017, no município de Santa Luzia, em local 

e horário a serem prévia e oportunamente divulgados, bem como informados no CDI – Cartão de 

Informação, que será disponibilizado para visualização e impressão a partir do dia 10/10/2017. 

A prova terá duração de 90 (noventa) minutos e os candidatos deverão chegar ao local designado 

com antecedência de 60 minutos do horário de início a ser informado no CDI. Estarão aptos a se 

submeter às provas todos os candidatos aos cargos de CUIDADOR, de ENFERMEIRO e de TÉCNICO 

EM ENFERMAGEM que estiveram PRESENTES no dia 03/09/2017. 
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