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 ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO  

PROCESSO SELETIVO Nº 1/2021 
 

 

 A Associação das Pioneiras Sociais torna pública a retificação nos Capítulos 4, 5, 6, 7 e 10 e no 
Anexo II - Cronograma, constantes no edital no 1/2021, referente ao extrato publicado no Diário Oficial 
da União, de 19 de abril de 2021, seção 3, Ineditoriais, página 130, conforme a seguir especificado. 

 
 

4. Das pessoas com deficiência. 
 
4.10. O candidato poderá confirmar sua condição dentro do prazo informado no cronograma (Anexo II), 

acessando o endereço eletrônico www.sarah.br/rh ou comparecendo pessoalmente nos endereços 
informados no item 3.5. 

 

 
Onde se lê: Leia-se: 

Data provável Data provável 

Confirmação do atendimento diferenciado e da inscrição na 
condição de pessoa com deficiência  4/6/2021 9/6/2021 

 
 

5. Da necessidade de atendimento diferenciado. 
 

5.9. A confirmação do atendimento diferenciado será divulgada dentro do prazo informado no cronograma 
(Anexo II) e por meio de consulta individual no endereço eletrônico www.sarah.br/rh. 

 

 
Onde se lê: Leia-se: 

Data provável Data provável 

Confirmação do atendimento diferenciado e da inscrição na condição 
de pessoa com deficiência 4/6/2021 9/6/2021 

 
 

6. Da devolução da taxa de inscrição. 
 

6.1. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição poderá ser reembolsado ao candidato que desistir de  
participar deste processo seletivo, desde que solicitado formalmente à APS dentro do prazo previsto no 
cronograma (Anexo II).  

 

 
Onde se lê: Leia-se: 

Data provável Data provável 
Último dia para solicitação de devolução da taxa de inscrição 18/6/2021 11/6/2021 

 
 

7. Do processo seletivo. 
 

7.1. Da prova objetiva. 
 

7.1.2.  A prova objetiva terá duração de 3 (três) horas e será realizada na modalidade presencial, na data 
informada no cronograma (Anexo II).  
 

 
Onde se lê: Leia-se: 

Data provável Data provável 
Aplicação da prova objetiva 27/6/2021 20/6/2021 

 
 
 



2 
 

7. Do processo seletivo. 
 

7.1. Da prova objetiva.  
 

7.1.3. O local e horário de realização da prova serão disponibilizados, para consulta individual, no endereço 
eletrônico www.sarah.br/rh, e poderão ser consultados pessoalmente nos endereços informados no item 
3.5., na data informada no cronograma (Anexo II).  
 

 
Onde se lê: Leia-se: 

Data provável Data provável 

Disponibilização de consulta do local e horário de realização da prova 
objetiva 16/6/2021 9/6/2021 

 
 

7. Do processo seletivo. 
 
7.1. Da prova objetiva. 

 

7.1.11. O gabarito oficial preliminar da prova objetiva será divulgado dentro do prazo informado no cronograma 
(Anexo II) no endereço eletrônico www.sarah.br/rh e poderá ser consultado pessoalmente nos endereços 
informados no item 3.5. 

 

 
Onde se lê: Leia-se: 

Data provável Data provável 
Divulgação do gabarito oficial preliminar da prova objetiva 29/6/2021 22/6/2021 

 
 

7. Do processo seletivo. 
 
7.1. Da prova objetiva. 

 
7.1.12. O resultado da prova objetiva, o gabarito oficial definitivo e a agenda da prova prática serão divulgados 

dentro do prazo informado no cronograma (Anexo II) no endereço eletrônico www.sarah.br/rh, e poderão 
ser consultados pessoalmente nos endereços informados no item 3.5. 

 

 
Onde se lê: Leia-se: 

Data provável Data provável 

Divulgação do resultado da prova objetiva, do gabarito oficial definitivo 
e da agenda da prova prática 16/7/2021 9/7/2021 

 
 

7.2 Da prova prática. 
 

7.2.3.  A prova prática será realizada no período informado no cronograma (Anexo II), devendo o candidato 
consultar sua agenda, local e horário de prova, no endereço eletrônico www.sarah.br/rh, conforme o item 
7.1.11. 
 

 
Onde se lê: Leia-se: 

Data provável Data provável 
Período de aplicação da prova prática  26 a 30/7/2021 12 a 17/7/2021 

 
 

7.2 Da prova prática. 
 

7.2.6. O resultado da prova prática será divulgado na data informada no cronograma (Anexo II), no endereço 
eletrônico www.sarah.br/rh, e poderá ser consultado pessoalmente nos endereços informados no item 3.5. 

 

 
Onde se lê: Leia-se: 

Data provável Data provável 

Divulgação do resultado da prova prática 6/8/2021 22/7/2021 
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7.3. Da classificação nas provas.  
 

7.3.4. O resultado da aprovação e classificação nas provas será divulgado na data informada no cronograma 
(Anexo II), no Diário Oficial da União, no endereço eletrônico www.sarah.br/rh, e poderá ser consultado 
pessoalmente nos endereços informados no item 3.5. 

 

 
Onde se lê: Leia-se: 

Data provável Data provável 
Resultado da aprovação e classificação nas provas 13/8/2021 26/7/2021 

 
 
10. Do recurso.  
 
10.1. O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva poderá fazê-lo 

nas datas informadas no cronograma (Anexo II). Não serão considerados os recursos interpostos fora das 
datas estabelecidas neste edital. 
 

 
Onde se lê: Leia-se: 

Data provável Data provável 

Impetração de recursos - prova objetiva 30/6 a 1º/7/2021 23 e 24/6/2021 
 
 
10. Do recurso.  

 
10.12. O gabarito oficial será divulgado na data informada no cronograma (Anexo II), no endereço eletrônico 

www.sarah.br/rh, após análise dos recursos impetrados. 
 

 
Onde se lê: Leia-se: 

Data provável Data provável 
Divulgação do resultado da prova objetiva, do gabarito oficial definitivo 
e da agenda da prova prática e modalidade de prova prática 16/7/2021 9/7/2021 

 
 
 

Brasília-DF, 13 de maio de 2021. 
 
 
 
 

Lúcia Willadino Braga 
Centro Nacional de Recursos Humanos 

Associação das Pioneiras Sociais 


