
 

 

  
A UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE – 

UNISAU, pessoa jurídica de direito privado, associação civil sem fins lucrativos, 
inscrita no CNPJ nº 06. 254.154/0001-96, qualificada como organização social 
(OS), no âmbito do Município de Bertioga, com escritório administrativo à Rua 
Doutor Ramos de Azevedo nº 159, sala 1415, Centro, CEP nº 07.012-020, Município 
de Guarulhos, Estado de São Paulo, vem pelo presente CONVOCAR candidatos que 
participaram do processo de Seleção, ocorrido nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2018, 
para reposição do quadro de colaboradores, no cargo de AGENTES DE APOIO 
ESCOLAR – APE, para a EDUCAÇÃO INFANTIL e EDUCAÇÃO ESPECIAL. 
Para atuarem junto a Secretaria de Educação do Município de Bertioga. 

 
Por tratar de contratação Emergencial para início imediato os Candidatos 

devem comparecer na data de 23 de maio de 2018 às 14hs, nas dependências do 
escritório de Apoio da UNISAU localizado a Avenida Anchieta, 573, sala 5, Bertioga – 
SP, para entrega de documentos e Integração com a Organização Social UNISAU. O 
Candidato que não comparecer será automaticamente desclassificado, porém 
permanece no banco de dados. 

 
O Processo de Seleção não segue a disciplina de concursos públicos, contudo é 

feito em obediência aos princípios da impessoalidade, igualdade, economicidade e 
publicidade. 

 
 

Relação dos candidatos selecionados para atuarem na educação Infantil como 
AGENTE DE APOIO ESCOLAR (APE). 

1 Leila Maximiano dos Santos 

2 Nathália da Costa Santos de Souza 
 

Relação dos candidatos selecionados para atuarem na educação especial como 
AGENTE DE APOIO ESCOLAR (APE) 

1 Celso Pontes de Lima Franco 
 
As informações prestadas pelos candidatos terão caráter confidencial. Cumpre 

destacar que a constatação de informações inverídicas por parte do candidato o excluirá 
automaticamente de qualquer fase do processo seletivo. 
 

 

Bertioga, 22 de maio de 2018. 

 
União pela Beneficência Comunitária e Saúde - UNISAU 

Luiz Carlos de Jesus Ferreira - Diretor-Presidente 


