
 

 
 

EDITAL DE 8 DE OUTUBRO DE 2021 

Processo de Seleção Pública n. 2/2021 

Cargo: Médico, especialidade Clínica Médica 

 

 

 A Associação das Pioneiras Sociais (APS), pessoa jurídica de direito privado, 

autorizada pela Lei n. 8.246, de 22 de outubro de 1991, e criada pelo Decreto n. 371, 

de 20 de dezembro de 1991, torna público que o horário e os locais de aplicação das 

provas objetiva e discursiva, referente ao Processo de Seleção Pública n. 2/2021, para 

o cargo Médico – especialidade Clínica Médica, estão disponíveis para consulta no 

endereço eletrônico www.sarah.br/rh, devendo o candidato observar os 

procedimentos a seguir estabelecidos para verificação de seu local e horário de 

realização das provas. 

 

1. As provas objetiva e discursiva do referido processo terá duração de 4 (quatro) 

horas e será realizada em 17 de outubro de 2021, às 8h (horário oficial de 

Brasília - DF); 

 

2. O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico 

www.sarah.br/rh, para verificar o seu local de prova, por meio de consulta 

individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados; 

 

3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das 

provas, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o seu 

início, portando documento original de identidade com foto e caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 

 

4. Não será permitido o ingresso do candidato no local de provas, após o horário 

determinado para o início das provas;  

 

5. O candidato, ao inscrever-se nesse Processo de Seleção Pública, assume 

conhecer e aceitar as condições estabelecidas no extrato do edital do referido 

processo publicado no Diário Oficial da União em 20 de agosto de 2021, Seção 

3 - Ineditoriais e no edital completo disponível no endereço eletrônico 

www.sarah.br/rh.  

 

 

Brasília-DF, 8 de outubro de 2021. 

 

 

 

Lúcia Willadino Braga 

Centro Nacional de Recursos Humanos 

Associação das Pioneiras Sociais 

 


