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PSS - Tema: Farmácia– ISCO 

 

AVISO III – RETOMADA DO PSS E RETIFICAÇÕES 

 

A banca examinadora do PSS remoto, regido pelo edital n° 22/2021, de tema Farmácia – ISCO, vem por 

meio deste, retomar o certame e retificar os itens abaixo: 

Item 2.8: Quadro 2 – Do cronograma: 

Onde se lê: 

 

 

 

 

 

 

Cronograma Data e Horários 

Sorteio geral da ordem de apresentação e definição dos grupos 
 

23/11/2021, às 8h 

Sorteio do Tema da Prova Didática para o primeiro grupo 23/11/2021, às 8h 

Realização da Prova Didática para os candidatos do primeiro grupo 
 

24/11/2021, a partir das 

9h  Sorteio do Tema da Prova Didática para o segundo grupo 24/11/2021, às 8h 

Realização da Prova Didática para os candidatos do segundo grupo 25/11/2021, a partir 9h 

Sorteio do Tema da Prova Didática para o terceiro grupo 25/11/2021, às 8 

Realização da Prova Didática para os candidatos do terceiro grupo 26/11/2021, a partir das 

9h Resultado da Prova Didática 
 

29/11/2021 

Período de interposição de recurso contra nota da prova didática 
 

30/11/2021 

Resultado do recurso da nota da prova didática, se houver  
 

01/12/2021 

Entrega dos comprovantes para o Julgamento de Títulos 02/12/2021 

Resultado do Julgamento de Títulos 03/12/2021 

Período de interposição de recurso contra nota do Julgamento de Títulos 04/12/2021 

Resultado Final Preliminar 06/12/2021 

Período de interposição de Recurso contra o resultado Final Preliminar 
 

07 e 08/12/2021 

Resultado Final Definitivo  
 

09/12/2021 
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Leia-se:  

 

Do item 5.3.2: 

Onde se lê: “5.3.2. O sorteio da ordem de apresentação dos candidatos e formação dos grupos acontecerá de 

forma única, no dia 23.11.2021, às 8h, conforme o previsto no cronograma, o qual poderá sofrer alterações em 

decorrência da quantidade de candidatos aptos a realizarem a prova, respeitando-se a divisão dos grupos.” 

Leia-se: “5.3.2. O sorteio da ordem de apresentação dos candidatos e formação dos grupos acontecerá de forma 

única, no dia 01.12.2021, às 8h, conforme o previsto no cronograma, o qual poderá sofrer alterações em 

decorrência da quantidade de candidatos aptos a realizarem a prova, respeitando-se a divisão dos grupos.” 

 

 

Santarém, 29/11/2021. 

Cronograma Data e Horários 

Publicação da nova formação da banca examinadora 29/11/2021 

Recurso contra formação da banca examinadora 30/11/2021 

Sorteio geral da ordem de apresentação e definição dos grupos 
 

01/12/2021, às 8h 

Sorteio do Tema da Prova Didática para o 1º grupo 01/12/2021, às 9h 

Sorteio do Tema da Prova Didática para o 2º grupo 02/12/2021, às 8h  

Realização da Prova Didática para os candidatos do 1º grupo 02/12/2021, a partir das 9h 

Sorteio do Tema da Prova Didática para o 3º grupo 03/12/2021, às 8h 

Realização da Prova Didática para os candidatos do 2º grupo 03/12/2021, a partir das 9h 

Realização da Prova Didática para os candidatos do 3º grupo 04/12/2021, a partir das 8h 

Sorteio do Tema da Prova Didática para o 4º grupo 06/12/2021, às 8h 

Sorteio do Tema da Prova Didática para o 5º grupo 07/12/2021, às 08h 

Realização da Prova Didática para os candidatos do 4º grupo 07/12/2021, a partir das 9h 

Realização da Prova Didática para os candidatos do 5º grupo 08/12/2021, a partir das 9h 

Resultado da Prova Didática 
 

09/12/2021 

Período de interposição de recurso contra nota da prova didática 
 

10/12/2021 

Resultado do recurso da nota da prova didática, se houver  
 

13/12/2021 

Entrega dos comprovantes para o Julgamento de Títulos 13/12/2021 

Resultado do Julgamento de Títulos 14/12/2021 

Período de interposição de recurso contra nota do Julgamento de 

Títulos 

15/12/2021 

Resultado Final Preliminar 16/12/2021 

Período de interposição de Recurso contra o resultado Final 
Preliminar 
 

17 e 18/12/2021 

Resultado Final Definitivo  
 

20/12/2021 


