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Texto
Envelhecer com mel ou fel?
Conheço muitas pessoas que estão envelhecendo mal. Desconfortavelmente. Com uma infelicidade crua na alma.
Estão ficando velhas, mas não estão ficando sábias. Um rancor cobre‐lhes a pele, a escrita e o gesto. São críticos azedos,
aliás estão ficando cítricos sem nenhuma doçura nas palavras. Estão amargos. Com fel nos olhos.
[...]
Envelhecer deveria ser como planar. Como quem não sofre mais (tanto) com os inevitáveis atritos. Assim como a
nave que sai do desgaste da atmosfera e vai entrando noutro astral, e vai silente, e vai gastando nenhum‐quase
combustível, flutuando como uma caravela no mar ou uma cápsula no cosmos.
Os elefantes, por exemplo, envelhecem bem. E olha que é uma tarefa enorme. Não se queixam do peso dos anos, e
nem da ruga do tempo, e, quando percebem a hora da morte, caminham pausadamente para um certo lugar – o
cemitério dos elefantes, e aí morrem, completamente, com a grandeza existencial só aos sábios permitida.
Os vinhos envelhecem melhor ainda. Ficam ali nos limites de sua garrafa, na espessura de seu sabor, na adega do
prazer. E vão envelhecendo e ganhando vida, envelhecendo e sendo amados, e, porque velhos, desejados. Os vinhos
envelhecem densamente. E dão prazer.
O problema da velhice também se dá com certos instrumentos. Não me refiro aos que enferrujam pelos cantos,
mas a um envelhecimento atuante como o da faca. Nela o corte diário dos dias a vai consumindo. E no entanto, ela
continua afiadíssima, encaixando‐se nas mãos da cozinheira como nenhuma outra faca nova.
Vai ver, a natureza deveria ter feito os homens envelhecerem diferente. Como as facas, digamos, por desgaste, sim,
mas nunca desgastante. Seria uma suave solução: a gente devia ir se gastando, se gastando, se gastando até se
evaporar. E aí iam perguntar: cadê fulano? E alguém diria: gastou‐se, foi vivendo, vivendo e acabou. Acabou, é claro,
sem nenhum gemido ou resmungo.
[...]
Especialistas vão dizer que envelhece mal o indivíduo que não realizou suas pulsões eróticas assenciais; que deixou
coagulada ou oculta uma grande parte de seus desejos. Isto é verdade. Parcial porém. Pois não se sabe por que
estranhos caminhos de sublimação, há pessoas que, embora roxas de levar tanta pancada da vida, têm, contudo, um
arco‐íris na alma.
Bilac dizia que a gente deveria aprender a envelhecer com as velhas árvores. Walt Whitman tem um poema onde
vai dizendo: “Penso que podia viver com os animais que são plácidos e bastam‐se a si mesmos”.
Ainda agora tirei os olhos do papel e olhei a natureza em torno. Nunca vi o sol se queixar no entardecer. Nem a lua
chorar quando amanhece.
(Affonso Romano de Sant'anna. Fizemos bem em resistir. Rio de Janeiro: Ed. Rocco, 1984.)

01
Assinale a alternativa em que o sinônimo ou termo equivalente da palavra sublinhada encontra‐se INCORRETO.
A) “Estão amargos.” (1º§) – ressentidos
B) “... animais que são plácidos...” (8º§) – mansos
C) “... com os inevitáveis atritos.” (2º§) – prescindíveis
D) “... estranhos caminhos de sublimação,...” (7º§) – exaltação
E) “Os vinhos envelhecem densamente.” (4º§) – espessamente

02
O título do texto possui um sentido que se define como
A) enfático.
B) antitético.
C) metafórico.

D) metonímico.

E) onomatopaico.

03
“Nunca vi o sol se queixar no entardecer. Nem a lua chorar quando amanhece.” (9º§). Numa construção conotativa, a
partir do excerto anterior, o autor revela que a natureza
A) não é como o ser humano que morre e renasce a cada dia com um brilho peculiar.
B) não reclama do seu ciclo, cumprindo de forma silente e com elegância seu destino.
C) não reclama, cumpre seu ciclo em silêncio e envelhece com parcimônia e aspereza.
D) é sábia e possui a capacidade de ver tudo ao seu redor como algo natural e conflitante.
E) se renova a cada dia, cumprindo seu ciclo e sempre agradecendo o que de rude existe.
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04
Segundo o texto, o passar do tempo deveria trazer às pessoas
A) sapiência.
B) insolência.
C) eminência.

D) eloquência.

E) insipiência.

05
Assinale a alternativa que é frase, mas não é oração.
A) “Estão amargos.” (1º§)
B) “Seria uma suave solução:...” (6º§)
C) “Com uma infelicidade crua na alma.” (1º§)
D) “Os vinhos envelhecem melhor ainda.” (4º§)
E) “O problema da velhice também se dá com certos instrumentos.” (5º§)

06
Na frase “E no entanto, ela continua afiadíssima, encaixando‐se nas mãos da cozinheira...” (5º§), há um adjetivo no grau
A) comparativo de igualdade.
D) comparativo de superioridade.
B) superlativo absoluto analítico .
E) superlativo relativo de superioridade.
C) superlativo absoluto sintético.

07
A oração sublinhada em “Estão ficando velhas, mas não estão ficando sábias.” (1º§) estabelece, com o período anterior,
uma relação de
A) causa.
B) adição.
C) oposição.
D) conclusão.
E) explicação.

SAÚDE PÚBLICA
08
“A ________________ consiste na presença contínua de uma enfermidade ou de um agente infeccioso em uma zona
geográfica determinada; pode também expressar a prevalência usual de uma doença particular em uma zona
geográfica. O termo ________________ significa a transmissão intensa e persistente, atingindo todas as faixas
etárias; por sua vez, a ________________ refere‐se a um nível elevado de infecção, que começa a partir de uma idade
precoce e afeta a maior parte da população jovem, como, por exemplo, a malária, em algumas regiões do globo.”
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.
A) endemia / hiperendemia / holoendemia
D) epidemia / hiperendemia / haloendemia
B) epidemia / hiporendemia / haloendemia
E) epidemia / hiperendemia / holoendemia
C) endemia / hiporendemia / haloendemia

09
Sobre a vigilância epidemiológica da dengue, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Seu objetivo é reduzir o número de casos e a ocorrência de epidemias, sendo de fundamental importância que a
implementação das atividades de controle ocorra em momento oportuno.
( ) As atividades de vigilância não substituem as demais atividades de controle da doença, devendo, sim, ser desenvolvi‐
das de forma concomitante e integradas às demais ações.
( ) A vigilância epidemiológica da dengue no Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) está baseada em
quatro subcomponentes: vigilância de casos; vigilância laboratorial; vigilância em áreas de fronteira; e, vigilância
entomológica.
A sequência está correta em
A) V, V, V
B) V, V, F
C) V, F, V
D) F, V, V
E) V, F, F

10
“Política pública com o objetivo de ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais. O Programa destina‐se
ao atendimento igualitário de pessoas, usuárias ou não, dos serviços públicos de saúde, mas principalmente daquelas
que utilizam os serviços privados de saúde, e que têm dificuldades em adquirir medicamentos prescritos.” Trata‐se do
A) Programa de Volta para Casa.
B) Programa Farmácia Popular do Brasil.
C) Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares.
D) Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde.
E) Programa de Medicamentos de Dispensação Excepcional.
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11
Sobre o Pacto pela Saúde, relacione corretamente as colunas.
( ) Instrumento de pactuação de metas para indicadores de base epidemiológica criado
1. Pacto de Gestão do SUS.
em 1999 pelo Ministério da Saúde com o objetivo de monitorar e avaliar as ações
desenvolvidas no âmbito da atenção básica em todo território nacional.
2. Pacto da Atenção Básica.
( ) Busca, através de iniciativas, a repolitização da saúde, a promoção da cidadania
como estratégia de mobilização social e a garantia do financiamento de acordo com
as necessidades do sistema de saúde.
3. Pacto em Defesa do SUS.
( ) Estabelece as responsabilidades de cada ente federado do SUS, de forma clara e
inequívoca, diminuindo competências concorrentes e estabelecendo diretrizes em
aspectos como descentralização, regionalização, financiamento, entre outros.
A sequência está correta em
A) 1, 2, 3
B) 1, 3, 2
C) 2, 1, 3
D) 2, 3, 1
E) 3, 1, 2

12
Em relação às doenças de notificação compulsória, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) São doenças ou agravos à saúde que devem ser notificados à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou
qualquer cidadão, para fins de adoção de medidas de controle pertinentes.
( ) As doenças que devem ser notificadas e registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)
são, entre outras: aids, cólera, coqueluxe, dengue, difteria, febre tifoide, tuberculose e varíola.
( ) As ações preventivas e de controle são norteadas pelas notificações recebidas. Além disso, o acompanhamento dos
casos possibilita identificar a ocorrência de surtos e epidemias.
( ) Para a vigilância das paralisias flácidas e do sarampo, é necessário, ainda, notificar a não ocorrência da doença –
Notificação Negativa.
A sequência está correta em
A) V, F, V, F
B) V, V, V, V
C) F, F, V, F
D) F, V, F, V
E) V, F, F, V

13
Relacione as doenças endêmicas às respectivas características.
1. Filariose linfática.
( ) Doença infecciosa aguda provocada por bactéria e transmitida pela picada de pulgas infecta‐
das. Manifesta‐se sob três formas clínicas principais: bubônica, septicêmica e pneumônica.
( ) Doença parasitária crônica causada pelo verme nematoide Wuchereria bancrofti, sendo
2. Peste.
conhecida como bancroftose.
( ) Doença parasitária crônica, exclusiva de humanos. A maior parte das pessoas infectadas são
assintomáticas. No entanto, com o passar do tempo os sintomas e sinais podem aparecer,
3. Oncocercose.
constando basicamente de: nódulos no corpo ou na cabeça, lesões na pele e doença dos
olhos.
A sequência está correta em
A) 1, 2, 3
B) 1, 3, 2
C) 2, 1, 3
D) 2, 3, 1
E) 3, 1, 2

14
Acerca da implantação da Política Nacional de Humanização do SUS, analise:
I. As filas e o tempo de espera deverão ser reduzidos, com ampliação do acesso, atendimento acolhedor e resolutivo,
baseado em critério de risco.
II. As unidades de saúde garantirão os direitos dos usuários, orientando‐se pelas conquistas já asseguradas em lei
e ampliando os mecanismos de sua participação ativa e da rede sociofamiliar, nas propostas de intervenção,
acompanhamento e cuidados em geral.
III. Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que cuidam de sua saúde e a rede de serviços se responsabili‐
zará por sua referência territorial e atenção integral.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) II, apenas.
D) I e III, apenas.
E) II e III, apenas.
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15
“A _________________ é uma doença infecciosa crônica, causada pelo Micobaterium leprae, antigamente conhecida
como lepra (termo abolido no Brasil). Atinge principalmente a pele e os nervos periféricos, acarretando diminuição
ou ausência da sensibilidade ao calor, à dor e ao tato, podendo apresentar atrofia muscular e deformidades de face,
mãos e pés. Tem cura, _________________ sequela, se for diagnosticada no início. O eixo principal do Programa
Nacional de Controle dessa doença é a descentralização das ações de diagnóstico, tratamento e vigilância de contatos
domiciliares, para todas as Unidades Básicas de Saúde, de modo a _______________ a efetividade do controle da
doença.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.
A) hanseníase / com alguma / diminuir
D) hanseníase / sem nenhuma / aumentar
B) hantavirose / com alguma / diminuir
E) hantavirose / sem nenhuma / aumentar
C) tuberculose / sem nenhuma / manter

16
Em relação às diretrizes e recomendações de doenças crônicas, de acordo com o Pacto pela Saúde, analise:
I. Consideradas como epidemia na atualidade, as doenças crônicas não transmissíveis constituem sério problema de
saúde pública, tanto nos países ricos quanto nos de média e baixa renda.
II. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como doenças crônicas as cardiovasculares, as neoplasias, as
respiratórias crônicas e diabetes mellitus.
III. A OMS inclui no rol de doenças crônicas aquelas que contribuem para o sofrimento dos indivíduos, das famílias e da
sociedade, tais como: desordens mentais e neurológicas; doenças bucais, ósseas e articulares; desordens genéticas;
e, patologias oculares e auditivas.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) II, apenas.
D) I e III, apenas.
E) II e III, apenas.

17
Considerada prioritária no âmbito do SUS, a atenção às urgências em Saúde, orientada pela Política Nacional de
Atenção às Urgências (Portaria nº 1.863/2003), fundamenta‐se nos seguintes objetivos:
I. garantir a universalidade, equidade e a integralidade no atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, gineco‐obstétricas,
psiquiátricas, pediátricas e as relacionadas às causas externas (traumatismos não intencionais, violências e suicídios);
II. qualificar a assistência e promover a capacitação continuada das equipes de saúde do SUS na atenção às urgências,
em acordo com os princípios da integralidade e humanização;
III. desenvolver estratégias promocionais da qualidade de vida e saúde capazes de prevenir agravos, proteger a vida,
educar para a defesa e a recuperação da saúde, protegendo e desenvolvendo a autonomia e a equidade de
indivíduos e coletividades.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) II, apenas.
D) I e III, apenas.
E) II e III, apenas.

CLÍNICA MÉDICA
18
No período intercrise em crianças portadoras de asma persistente leve, os tratamentos poderão ser, EXCETO:
A) Medidas de controle ambiental.
D) Corticoide inalatório em dose baixa ou média.
B) Beta 2 agonista de longa duração.
E) Beta 2 agonista de curta duração, se necessário.
C) Uso contínuo de corticoide inalatório.

19
A hipertensão arterial classifica‐se, de acordo com as causas, em primária e secundária. Na avaliação do paciente,
alguns achados da anamnese e do exame físico servem como indícios causadores de hipertensão arterial. O achado
que serve como diagnóstico de hipertensão primária é o(a)
A) obesidade.
D) fraqueza muscular e cãibras.
B) rim policístico.
E) glomerulonefrite aguda e crônica.
C) doença de Cushing.
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20
“As causas etiológicas dos derrames pleurais classificados como exsudatos são _________________, _________________
e _________________.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.
A) pancreatite / empiema / linfoma
D) insuficiência cardíaca / cirrose / empiema
B) empiema / linfoma / pancreatite
E) insuficiência cardíaca / síndrome nefrótica / cirrose
C) síndrome nefrótica / cirrose / pancreatite

21
Os germes envolvidos na exacerbação infecciosa da doença pulmonar obstrutiva são
A) Escherichia coli, Moraxella catharrhalis e Pneumocystis jirovecii.
B) Moraxella catharrhalis, Pneumocystis jirovecii e Haemophilus influenzae.
C) Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa e Pneumocystis jirovecii.
D) Streptococcus pneumonia, Moraxella catharrhalis e Haemophilus influenzae.
E) Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae e Pseudomonas aeruginosa.

22
Sobre a anemia ferropriva, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) As epistaxes podem causar anemia.
B) Apresenta evolução igual para todas as idades, em ambos os sexos.
C) A taquicardia, assim como fadiga fácil, tontura e anorexia, podem ser consequências da anemia.
D) É mais rara nos homens, apresentando maior incidência em mulheres na idade fértil e em crianças.
E) A dieta deficiente em ferro e a má absorção do ferro na alimentação são alguns dos fatores responsáveis pela
instalação da anemia.

23
Sobre a esquistossomose mansônica, doença infecciosa parasitária, analise.
I. Doença de evolução crônica de intensidade variada, causada pelo verme trematódeo, Schistosoma mansoni, que, no
homem, habita os vasos sanguíneos do fígado e intestino.
II. A maioria das pessoas infectadas pode permanecer assintomática e, dependendo da intensidade da infecção, a
sintomatologia clínica corresponde ao estágio de desenvolvimento do parasito no hospedeiro.
III. A principal complicação é a hipertensão portal nos casos avançados, que se caracteriza por hemorragias, ascites,
edemas e insuficiência hepática severa, nestes casos, podendo levar a óbitos.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) II, apenas.
D) I e II, apenas.
E) II e III, apenas.

24
Considerando um paciente diabético não hipertenso, o uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina é
uma medida
A) que poderá causar o óbito.
B) inadequada, pois o paciente não é hipertenso.
C) que não trará benefício, pois há doença instalada.
D) de prevenção terciária para evitar eventos cardiovasculares.
E) usada para potencializar o efeito do tratamento medicamentoso.

25
Considerando a classificação morfológica das anemias, relacione adequadamente as colunas.
1. Macrocíticas.
( ) São, geralmente, normocrômicas. Incluem‐se as anemias hemolíticas e as aplasias medulares
ou anemia aplástica.
2. Microcíticas.
( ) Caracterizam‐se pela presença de hemácias de grande volume e, geralmente, hipercrômicas.
Algumas dessas anemias podem ser megaloblásticas.
3. Normocíticas.
( ) Têm predomínio de hemácias de pequeno volume, que são pobres em hemoglobina ou
hipocrômicas. Incluem‐se as anemias ferroprivas.
A sequência está correta em
A) 3, 1, 2
B) 1, 2, 3
C) 2, 1, 3
D) 3, 2, 1
E) 1, 3, 2
Cargo: Médico – ESF (07‐M)
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CONHECIMENTOS LOCAIS
Leia a estrofe do Hino de Porciúncula (Lei nº 702/81) para responder às questões 26 e 27.
O murmúrio do rio Carangola
Canta as glórias de Lannes, o aldaz
E no altar do “Gigante de Pedra”
Vão a Deus nossos Rogos de paz.

26
A letra do Hino é de autoria de
A) Cândido Folly.
B) Eloy V. Lannes.
C) Alcemar Vieira.

D) Edésio Barbosa da Silva.
E) Hugo Pereira do Nascimento.

27
O segundo verso da estrofe do Hino faz referência a José de Lannes Dantas Brandão que foi o
A) desbravador que se fixou e deu início ao atual município de Porciúncula.
B) primeiro prefeito eleito pelo povo, em 1948, após a emancipação de Itaperuna.
C) mais ilustre político da região e que chegou a ser vice‐governador do Rio de Janeiro.
D) responsável pela transformação da comunidade em Distrito de Paz de Porciúncula.
E) desembargador da Guanabara e que aprovou a emancipação política do município.

28
Relacione os pontos turísticos às respectivas cidades de origem. (Os números serão utilizados mais de uma vez.)
( ) Sítio dos Milagres.
1. Natividade.
( ) Pedra Elefantina.
( ) Fazenda Mutuca.
( ) Monumento à Nossa Senhora de Fátima.
2. Porciúncula.
( ) Cachoeira Bom Jardim.
( ) Matriz de Santo Antônio.
A sequência está correta em
A) 1, 2, 2, 1, 2, 1
B) 2, 1, 1, 2, 1, 2
C) 1, 2, 2, 1, 1, 2
D) 2, 1, 2, 2, 1, 1
E) 1, 2, 1, 1, 2, 2

29
“Já é tradicional, na região Noroeste Fluminense, a Festa de _________________, em Natividade, com a presença de
artistas e religiosos para celebrar o dia de Nossa Senhora _________________, padroeira da cidade.” Assinale a
alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.
A) Julho / de Fátima
D) Novembro / dos Milagres
B) Agosto / Aparecida
E) Setembro / de Natividade
C) Outubro / de Lourdes

30
Sobre o município de Natividade, analise as afirmativas.
I. A agricultura, nos últimos anos, passou a ser dirigida para o arroz, o milho e o feijão.
II. Bom Jesus do Querendo, Ourânia e Purilândia são distritos do município.
III. É um dos municípios que mais produz café na região Sudeste do Brasil.
IV. Os principais atrativos são os turismos religioso e rural.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) I e II.
B) I e III.
C) I e IV.
D) II e IV.
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E) III e IV.

INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo.
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, ipad, ipod, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de
alarme de carro, relógio digital etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar‐se, comunicar‐se com outros candidatos e nem fumar.
4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término
da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.
6. O Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha. Leia‐o atentamente.
7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A a E) e uma única
resposta correta.
8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito)
que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. O candidato poderá retirar‐se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua
realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de
aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Processo Seletivo Simplificado e, caso se negue, deverá
ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo
coordenador da unidade.
RESULTADOS E RECURSOS
‐ As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site
www.consulplan.net, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.
‐ O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 02
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao
Processo Seletivo Simplificado no site www.consulplan.net.
‐ A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com
acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN, conforme
disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente ao Processo Seletivo Simplificado.

