
 
 

 

UNISAU – MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE /SP 
 

Processo Seletivo n° 02/2017 

 

COMUNICADO DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 

 

A União Pela Beneficência Comunitária e Saúde - UNISAU, por meio de seu Diretor 
Presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, tendo em vista o comunicado de 

anulação do Processo Seletivo n° 01/2017, e da informação de que novo Processo Seletivo 

seria aberto em seu lugar, COMUNICA a todos os interessados e a sociedade civil de modo 
geral, que o processo de contratação interno da UNISAU, realizado nos termos e na forma de 

seu Regulamento de aquisições, alienações e contratações de prestadores de serviço, 

disponível no site www.unisau.com, quanto à empresa que será a realizadora do novo 

procedimento, foi devidamente concluído nesta data, com a recepção de propostas e 

condições de realização pelas instituições que manifestaram interesse no mesmo. 

 

 

Em razão disto, a publicação e disponibilização do Edital do Processo Seletivo n º 02/2017 
está prevista para ocorrer entre as datas de 05 a 08 de dezembro de 2017, após a oitiva da 

Prefeitura Municipal de São Vicente e do Ministério Público do Estado de São Paulo oficiante 

na Comarca de São Vicente, mormente frente o teor do Compromisso de Ajustamento de 

Conduta formalizado entre as partes em 22 de novembro de 2017, nos autos do Processo de 

Peças de Informação n° 66.0444.0001040-2017-4. 

 

 

A UNISAU esclarece ainda que, no Edital do Novo Processo Seletivo nº 02/2017, constarão 
todos os procedimentos necessários às novas inscrições, às isenções de inscrições e à 
restituição de taxas de inscrição aos participantes do Processo Seletivo nº 01/2017 que não 

estejam interessados na participação neste novo procedimento, mesmo com seu direito assim 

assegurado sem nenhuma nova cobrança. 

 

 

Maiores informações poderão ser tomadas pelo telefone (13) 3356-0377, junto ao nosso 

Escritório local. 

 
 

São Vicente, 01 de dezembro de 2017. 

 
 

Luiz Carlos de Jesus Ferreira 

DIRETOR PRESIDENTE 
 


