
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO Nº 03/2021 

 

Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Fernandópolis 

 

1. Do Processo 

A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE IRMANDADE DA SANTA CASA 

DE ANDRADINA-SP, inscrita no CNPJ sob nº 43.535.210/0001-97, 

estabelecida na Avenida Guanabara – 730, Centro, na cidade de 

Andradina – SP, CEP: 16901- 100, por seu Diretor Presidente, na 

condição de gestora do SERVIÇO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO 

DE FERNANDÓPOLIS, vem, por meio deste, tornar público a abertura 

de processo seletivo para contratação de Jovens Aprendizes para a 

composição de equipe, para cumprimento das cotas previstas no art. 

429 da CLT, conforme especificado neste edital.   

 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

  

2.1 O Processo Seletivo reger-se-á, em todas suas etapas, pelas normas 

constantes neste Edital, disponível no site da Irmandade da Santa Casa 

de Andradina, www.santacasaandradina.com.br na aba – 

“Transparência”, “Lucy Montoro Fernandópolis”, “Editais 2021”. Sendo 

esse o canal exclusivo para divulgação das informações deste processo 

seletivo. 

  

2.2 O presente processo seletivo tem como objetivo selecionar 

profissionais para cumprimento da cota de Jovens Aprendizes, 

garantindo todos os direitos estabelecidos na legislação, bem como em 

conformidade com os critérios constante nesse edital, respeitando o 

princípio da impessoalidade, atendendo a quantidade constante no 

quadro de vagas no item 2.3.   
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 2.3 Quadro de vagas:   

CARGO/ 

FUNÇÃO  
QUANTIDADE DE VAGAS  REQUISITOS  

DUAS VAGAS 

1 Aprendiz até 30/09/2021 

 

1 aprendiz até 31/10/2021 

Estar inscrito no Centro de Apoio à Educação e 

Formação do Adolescente (CAEFA) ou no 

Centro social de Menores (ACREDITE). 

 

3. DA INSCRIÇÃO  

  

3.1 As inscrições serão realizadas EXCLUSIVAMENTE pelo Centro de 

Apoio à Educação e Formação do Adolescente (CAEFA) e pelo Centro 

Social de Menores (ACREDITE), através do envio de uma listagem de 6 

(seis) candidatos de cada entidade para o e-mail: 

recursoshumanos@urlmfernandopolis.com.br .  

  

3.2 O período de inscrição será às 17:00h do dia 23/09/2021.   

  

4. DO PROCESSO SELETIVO  

  

4.1 O Processo Seletivo destina-se à contratação de Jovens Aprendizes, 

sendo o número de vagas disponível conforme tabela do item 2.3, 

contendo os requisitos exigidos. 

  

4.2 O Processo Seletivo tem caráter classificatório e eliminatório, e 

compreenderá na realização de entrevista social. 

  

5. PONTUAÇÃO   

  

PROVA / TIPO  PONTUAÇÃO  

ENTREVISTA SOCIAL 10 PONTOS 
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6. DA ENTREVISTA SOCIAL   

  

6.1 A entrevista social será realizada no dia 24/09/2021, a partir das 

08h00. As entrevistas serão realizadas no SERVIÇO DE REABILITAÇÃO 

LUCY MONTORO DE FERNANDÓPOLIS, localizado na Avenida Milton 

Terra Verdi, nº 451, Jardim América, Fernandópolis/SP. 

 

6.2 Devido ao cenário atual da pandemia da COVID-19, dentro da 

Unidade o candidato deverá estar usando máscara e fazer o uso das 

medidas sanitárias disponíveis. 

 

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS   

  

7.1 O resultado final será divulgado a partir do dia 24/09/2021 às 

17:00 h, no site www.santacasaandradina.com.br no link – 

“Transparência”, “Lucy Montoro Fernandópolis”, “Editais 2021”. Sendo 

esse o canal exclusivo para divulgação do resultado final do processo 

seletivo. 

  

8. DA CONTRATAÇÃO  

  

8.1 A contratação do candidato obedecerá rigorosamente à ordem de 

classificação, garantindo todos os direitos estabelecidos na legislação do 

Jovem Aprendiz.  

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

I. Será de responsabilidade exclusiva do Centro de Apoio à 

Educação e Formação do Adolescente (CAEFA) e/ou do Centro Social de 

Menores (ACREDITE) observar e acompanhar os procedimentos 

estipulados neste edital, incluindo todos os prazos aqui exigidos. 
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II. O não comparecimento em qualquer etapa, por qualquer motivo, 

caracterizará a desistência do candidato e implicará na exclusão 

automática deste processo seletivo.  

III. Quaisquer informações falsa ou não comprovada gera a 

eliminação automática do candidato no processo seletivo.  

 

  

Fernandópolis/SP, 21 de setembro de 2021. 

  

 

 

FABIO ANTONIO OBICI 
DIRETOR PRESIDENTE 

O.S.S. IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA 
  

  

  

 


