
 
 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 01/2014 

 

Sistema de Saúde do Município de Nova Odessa-SP 

 

 A Presidente do ICV – Instituto Ciências da Vida, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela legislação em vigor, torna público o presente edital de RETIFICAÇÃO do 

Edital nº 01/2014 do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO conforme segue: 

 

ONDE SE LE: 

 

7.1. O Processo Seletivo Simplificado é composto de PROVA OBJETIVA de caráter 

eliminatório e classificatório para os candidatos a todos os cargos, e PROVA PRÁTICA de 

caráter eliminatório e classificatório para os candidatos aos cargos de MOTORISTA, 

PEDREIRO e PINTOR. 

 

 

LEIA SE: 

 

7.1. O Processo Seletivo Simplificado é composto de PROVA OBJETIVA de caráter 

eliminatório e classificatório para os candidatos a todos os cargos, e PROVA PRÁTICA de 

caráter eliminatório e classificatório para os candidatos aos cargos de MOTORISTA, 

MOTORISTA DE MICROONIBUS, PEDREIRO e PINTOR. 

 

 

ONDE SE LE: 

 

8.3.1. Os candidatos aos cargos de Motorista, Pedreiro e Pintor serão submetidos à prova 

prática. 

  
8.3.2. A prova prática será considerada e divulgada as respectivas notas, somente para os 

candidatos que obtiverem classificação na prova objetiva. 

 

8.3.3. As provas práticas serão realizadas no dia 05 de outubro de 2014 em locais e horários 

a serem divulgados, conforme item 4.2; 

 

 

LEIA SE: 

 

8.3.1. Os candidatos aos cargos de Motorista, Motorista de Microonibus, Pedreiro e Pintor 

serão submetidos à prova prática. 

  
8.3.2. A prova prática será considerada e divulgada as respectivas notas, somente para os 

candidatos que obtiverem classificação na prova objetiva. 



 
 

 

8.3.3. As provas práticas serão realizadas no dia 28 de setembro de 2014 em locais e horários 

a serem divulgados, conforme item 4.2; 

 

 

ONDE SE LE: 

 

9.1.1. A classificação final dos candidatos ao cargo de Motorista, Pedreiro e Pintor, em ordem 

decrescente, obtida pelo somatório das notas das provas objetivas de múltipla escolha e do total 

de pontos da prova prática, será feita de acordo com a pontuação obtida. 

 

 

LEIA SE: 

 

9.1.1. A classificação final dos candidatos ao cargo de Motorista, Motorista de Microonibus, 

Pedreiro e Pintor, em ordem decrescente, obtida pelo somatório das notas das provas objetivas 

de múltipla escolha e do total de pontos da prova prática, será feita de acordo com a pontuação 

obtida. 

 

 

Ficam ratificados os demais itens do edital do presente certame. 

 

Nova Odessa/SP em 28 de agosto de 2014. 

 

TANIA REGINA DE SOUZA DE ALMEIDA 

Presidente 


