EDITAL DE DIVULGAÇÃO nº. 002-007, de 22/03/2022
LOCAL DE PROVA
Edital do Processo Seletivo SENAC/MA nº 002 de 16/02/2022
A Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA – FSADU, cumprindo o disposto no Edital
de Processo Seletivo do SENAC/MA nº 002 de 16/02/2022, torna público, para conhecimento dos interessados, o
LOCAL DE APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA, que será realizada no dia 27/03/2022, no turno matutino, das 9h
às 13h, horário vigente no Maranhão, conforme especificações abaixo:

1. Segue abaixo o quadro com os locais de prova e endereços:
Local de Prova
Bacabal
Centro de Educação Profissional – SENAC
Imperatriz
Centro de Educação Profissional – SENAC
Santa Inês
Centro de Educação Profissional – SENAC
São Luís
Centro Educa Mais João Francisco Lisboa – CEJOL
Timon
EMEF Firmo Pedreira

Endereço
Rua Gonçalves Dias, Nº 380 – Centro, Bacabal - MA
Rua Rui Barbosa, Nº 203 – Centro, Imperatriz - MA
Beco do Cajueiro, nº 57 – Centro, Santa Inês - MA
Rua Oswaldo Cruz, S/N, Canto da Fabril - Centro, São Luís - MA
Rua Tenente Martins s/n, esquina com Av. Boa Vista, Timon - MA

2. Os candidatos poderão consultar o seu LOCAL, SALA E HORÁRIO DA PROVA por meio do Documento de
Confirmação de Inscrição, acessando o link específico disponível na página deste Processo Seletivo, no site da
Fundação Sousândrade (www.fsaduconcursos.org.br).

3. Os candidatos, no dia da Prova Objetiva deste certame, deverão obedecer todas as regras sanitárias impostas no
Estado do Maranhão, como também nos Municípios indicados no item 1 deste edital, para combate à pandemia do
Covid-19 e surto de gripe, especialmente o uso de máscara facial e o distanciamento social, a ser organizado
conjuntamente pela Comissão de Processo Seletivo do Senac e Fundação Sousândrade.

4. Ressalta-se que é obrigatório o uso da máscara facial, em todo o tempo que permanecer no local de prova,
não sendo permitido o acesso ou permanência daqueles que se recusarem a fazer uso da mesma.

5. O candidato deve levar água para o seu próprio consumo, em embalagem transparente, pois não será permitido o
uso dos bebedouros coletivos.

6. O candidato deve ler e cumprir as determinações contidas nos cartazes de sinalização e as orientações de segurança
da equipe de aplicação de prova com relação à entrada e circulação no ambiente.

7. O candidato que descumprir as regras sanitárias de uso de máscara facial e o distanciamento social enquanto estiver
no local de prova será eliminado do certame.

8. Os candidatos poderão entrar em contato com a Fundação Sousândrade pelo telefone (98) 4009-1013, para sanar
dúvidas e/ou obter outras informações.
São Luís – MA, 22 de março de 2022.

Raimundo Palhano
Diretor de Planejamento e Inovação
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