
 

                                                                                                   

     
 Edital 025/2017 - Processo Seletivo Institucional Interno e Externo 

Cargo de Auxiliar de Enfermagem 
   

ADENDO DE RETIFICAÇÃO 
Onde se lê: 
 
Cronograma: 
Divulgação do Edital: 06/03/2017 
Candidatos Internos - Inscrições: Período de 06 à 10/03/2017, último dia até às 12h00, no setor de Movimentação de  Pessoas, 
deverão apresentar: 
- Ficha de inscrição e Termo de Recomendação do gestor, preenchida, datada e assinada; 
- Cópia da Última Avaliação de Desempenho; 
- Currículo Atualizado; 
- Cópia do Certificado de conclusão do Ensino Médio; 
- Cópia do certificado do Curso de Auxiliar de Enfermagem; 
- Cópia do certificado do Curso de Técnico de Enfermagem (caso possua); 
- Cópia do COREN/SP ou Certidão de Cadastro ativo. 
- Cópia do Cartão SUS 
Candidatos Externos: Haverá busca ativa de currículos nos respectivos sites, no período de 06/03 à 10/03/2017 
Divulgação da convocação dos candidatos para a Prova Teórica com determinação do local e horário: 17/03/2017 até as 15horas. 
Divulgação do resultado da Prova com determinação do local e horário da Entrevista em Grupo: 17/03/2017 até as 15 horas. 
Divulgação do resultado da Entrevista em Grupo: 23/03/2017 até as 16horas. 
Locais de divulgação: sites institucionais: www.santamarcelina.org e www.aps.santamarcelina.org, murais dos Departamentos da 
CSSM. 

 

Considerar: 
 
Cronograma: 
Divulgação do Edital: 06/03/2017 
Candidatos Internos - Inscrições: Período de 06 à 10/03/2017, último dia até às 12h00, no setor de Movimentação de  Pessoas, 
deverão apresentar: 
- Ficha de inscrição e Termo de Recomendação do gestor, preenchida, datada e assinada; 
- Cópia da Última Avaliação de Desempenho; 
- Currículo Atualizado; 
- Cópia do Certificado de conclusão do Ensino Médio; 
- Cópia do certificado do Curso de Auxiliar de Enfermagem; 
- Cópia do certificado do Curso de Técnico de Enfermagem (caso possua); 
- Cópia do COREN/SP ou Certidão de Cadastro ativo. 
- Cópia do Cartão SUS 
Candidatos Externos: Haverá busca ativa de currículos nos respectivos sites, no período de 06/03 à 10/03/2017 
Divulgação da convocação dos candidatos para a Prova Teórica com determinação do local e horário: 14/03/2017 até as 15horas. 
Divulgação do resultado da Prova com determinação do local e horário da Entrevista em Grupo: 17/03/2017 até as 15 horas. 
Divulgação do resultado da Entrevista em Grupo: 23/03/2017 até as 16horas. 
Locais de divulgação: sites institucionais: www.santamarcelina.org e www.aps.santamarcelina.org, murais dos Departamentos da 
CSSM. 
 

Fonte: Movimentação de Pessoas  
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