ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI
PROCESSO SELETIVO 02/2019
UPA 24hs- CARAZINHO/RS

TERMO DE ERRATA 002/2020

A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA MAHATMA GANDHI, vem comunicar que o Edital de Abertura
nº 02/2019, do Processo Seletivo Simplificado para contratação de Pessoal para fins de
atender às demandas da UPA Carazinho/RS, publicado em 23 de outubro de 2019, no site
https://com7consultoria.com.br, teve uma alteração no cronograma de datas no evento do
Anexo I em contratação:
ANEXO I
CRONOGRAMA DE DATAS
Onde se lê:
EVENTO
Publicação do edital de abertura
Impugnações contra o edital
Resultado das impugnações contra o edital
Período de inscrições
Data limite para pagamento da taxa de inscrição
Solicitação de atendimento especial para prova
Solicitação de inscrição para vagas reservadas (PcD)
Solicitação de isenção da taxa de inscrição
Resultado das solicitações
Recursos contra o resultado das solicitações
Preliminar
Resultado das solicitações de atendimento especial para prova
Resultado das solicitações de inscrição para vagas reservadas (PcD)
Resultado dos recursos contra o indeferimento das inscrições
Solicitação dos recursos contra o indeferimento das solicitações de atendimento
especial para prova
Solicitação dos recursos contra indeferimento das solicitações de inscrição para
vagas reservas (PcD)
Homologação das inscrições deferidas
Divulgação de informações e locais para realização da prova objetiva
Período de impressão do comprovante de local de prova
Realização da prova objetiva
Divulgação de gabarito preliminar da prova objetiva
Recurso contra o gabarito preliminar da prova
Resultado preliminar da prova objetiva
Recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva
Resultado final dos recursos da prova objetiva
Resultado dos classificados na prova objetiva
Entrega de documentos dos classifcados na prova objetiva
(Análise Curricular/ Pontuação de títulos).
Resultado final
Entrevistas
Contratação

DATA PREVISTA
23/10/2019 a 26/10/2019
23/10/2019 a 26/10/2019
29/10/2019
29/10/2019 a 19/11/2019
20/11/2019
29/10/2019 a 06/11/2019
29/10/2019 a 06/11/2019
29/10/2019 a 06/11/2019
10/11/2019
11/11/2019
12/11/2019 a 14/11/2019
15/11/2019
15/11/2019
15/11/2019
16/11/2019
16/11/2019
18/11/2019
25/11/2019 e 26/11/2019
27/11/2019 e 28/11/2019
01/12/2019
02/12/2019
03/12/2019 e 04/12/2019
16/12/2019
17/12/2019 e 18/12/2019
23/12/2019
23/12/2019
27/12/2019 e 28/12/2019
05/01/2020
07/01/2020 e 08/01/2020
10/01/2020 e 11/01/2020

ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI
PROCESSO SELETIVO 02/2019
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Leia-se:
EVENTO
Publicação do edital de abertura
Impugnações contra o edital
Resultado das impugnações contra o edital
Período de inscrições
Data limite para pagamento da taxa de inscrição
Solicitação de atendimento especial para prova
Solicitação de inscrição para vagas reservadas (PcD)
Solicitação de isenção da taxa de inscrição
Resultado das solicitações
Recursos contra o resultado das solicitações
Preliminar
Resultado das solicitações de atendimento especial para prova
Resultado das solicitações de inscrição para vagas reservadas (PcD)
Resultado dos recursos contra o indeferimento das inscrições
Solicitação dos recursos contra o indeferimento das solicitações de atendimento
especial para prova
Solicitação dos recursos contra indeferimento das solicitações de inscrição para
vagas reservas (PcD)
Homologação das inscrições deferidas
Divulgação de informações e locais para realização da prova objetiva
Período de impressão do comprovante de local de prova
Realização da prova objetiva
Divulgação de gabarito preliminar da prova objetiva
Recurso contra o gabarito preliminar da prova
Resultado preliminar da prova objetiva
Recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva
Resultado final dos recursos da prova objetiva
Resultado dos classificados na prova objetiva
Entrega de documentos dos classifcados na prova objetiva
(Análise Curricular/ Pontuação de títulos).
Resultado final
Entrevistas

DATA PREVISTA
23/10/2019 a 26/10/2019
23/10/2019 a 26/10/2019
29/10/2019
29/10/2019 a 19/11/2019
20/11/2019
29/10/2019 a 06/11/2019
29/10/2019 a 06/11/2019
29/10/2019 a 06/11/2019
10/11/2019
11/11/2019
12/11/2019 a 14/11/2019
15/11/2019
15/11/2019
15/11/2019
16/11/2019

Contratação

10/01/2020

16/11/2019
18/11/2019
25/11/2019 e 26/11/2019
27/11/2019 e 28/11/2019
01/12/2019
02/12/2019
03/12/2019 e 04/12/2019
16/12/2019
17/12/2019 e 18/12/2019
23/12/2019
23/12/2019
27/12/2019 e 28/12/2019
05/01/2020
07/01/2020 e 08/01/2020

Carazinho, 09 de janeiro 2020

