
UNISAU – MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE /SP Processo Seletivo de Provas – 01/2017  
 
EDITAL DE COMUNICADO DE RECONVOCAÇÃO PARA A SEGUNDA FASE DO PROCESSO 
SELETIVO  
 
A União Pela Beneficência Comunitária e Saúde - UNISAU, por meio de seu Diretor Presidente, 
no uso de suas atribuições legais, e levando em consideração que foi trazido ao conhecimento 
da Diretoria Executiva da UNISAU que o equívoco na interpretação dos editais de convocação 
de parte dos candidatos nos dias 06, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 de outubro de 2017, e 
tendo em vista a perspectiva desta Organização Social em realizar as contratações, pelo regime 
jurídico regulamentado pela CLT, e objetivando a oferta da oportunidade a todos os 
candidatos interessados na participação neste Processo Seletivo a realização de entrevista 
pessoal, informa que os candidatos que não tenham comparecido às respectivas entrevistas, 
FICAM RECONVOCADOS para comparecimento nos dias 31 de outubro e 01 de novembro de 
2017, os candidatos que por ventura não tenham comparecido nas datas discriminadas acima. 
 
As novas entrevistas serão administradas nos dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2017 
no horário das 08h00min às 19h00min, ininterruptamente, sendo facultado aos candidatos 
reconvocados o comparecimento no horário que melhor atender suas necessidades, desde 
que dentro do horário de atendimento nas datas referenciadas. 
 
A presença dos candidatos reconvocados é imprescindível para  efeitos de classificação no 
presente Processo Seletivo, devendo eles comparecer munidos de documento de identificação 
com foto e de curriculum, para análise curricular e entrevista pessoal. 
 
O local das entrevistas continuará sendo aquele sito à Rua Visconde de Tamandaré, nº 385 – 
Centro- São Vicente/SP tel. (13) 3356-0377  
 
IMPORTANTE: O presente edital de reconvocação se justifica a retificar eventuais equívocos 
de interpretação que os candidatos, eventualmente, tenham tido no decorrer do presente 
Processo Seletivo, bem como de oportunizar a UNISAU a seleção dos candidatos que 
disporem do melhor perfil profissional para o desenvolvimento das funções discriminadas no 
Edital de deflagração do Processo Seletivo. Pela necessidade de conclusão dos trabalhos, não 
haverão novas reconvocações, devendo todos os candidatos se atentar aos editais 
disponibilizados no site www.unisau.com, haja vista que não serão admitidas alegações de 
desconhecimento ou quaisquer outras reservas futuras. 
 
 

Luiz Carlos de Jesus Ferreira 
Diretor Presidente 

http://www.unisau.com/

