
 

 

 

ANEXO VI - CALENDÁRIO 
 

Evento Data/Período Local 

 
 

Publicação do Edital 

 
 

27/08/2021 

No DSEI-Litoral Sul - Rua:Professor Brasilio Ovídio, nº 
639, bairro: Portão, cep: 80.320-100 

Curitiba/PR. 
Na sede da Irmandade da Santa Casa de Andradina 

Avenida Guanabara, 730 – Centro/Cep: 16.901 

100. Andradina/SP e nos Site: 
https://www.saude.gov.br/saude-indigena 

www.santacasaandradina.com.br 

Inscrição   30/08 a 06/09/2021 e-mail:  saudeindigena@santacasaandradina.com.br 

Envio da  
confirmação    da 
inscrição e  
solicitação da 
documentação 
comprobatória 

 
 
 

08/09 /2021 

O candidato será  informado pelo e-mail 
declarado no ato da inscrição . 

e-mail: 
saudeindigena@santacasaandradina.com.br 

Prazo para recursos 
das inscrições  

 
 

       09/09 e 10/09/2021 

e-mail: 
saudeindigena@santacasaandradina.com.br 

Resultado do recurso 
das inscrições  e  

Resultado da análise 
curricular  

           14/09/2021 O resultado do recurso  das inscrições o condidato 
será informado pelo e-mail declarado no ato 

da inscrição. 
No DSEI-Litoral Sul - Rua:Professor Brasilio Ovídio, nº 

639, bairro: Portão, cep: 80.320-100 
Curitiba/PR. 

Na sede da Irmandade da Santa Casa de Andradina 

Avenida Guanabara, 730 – Centro/Cep: 16.901 

100. Andradina/SP e nos Site: 
https://www.saude.gov.br/saude-indigena 

                          www.santacasaandradina.com.br 

Prazo para recursos da 
análise curricular  

         15 e 16/09/2021 e-mail: 
saudeindigena@santacasaandradina.com.br 

Resultado do recurso 
da análise curricular e 
envio do link para 
entrevista  

          17/09/2021 O candidato será  informado do resultado do 
recurso da análise curricular e envio do link para 
a entrevista  pelo e-mail declarado no ato da 
inscrição . 

e-mail: 
saudeindigena@santacasaandradina.com.br 

 
Entrevista 

 
 20/09 a 24/09/2021 

 

Realização da entrevistas 
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mailto:e-mail:%20%20saudeindigena@santacasaandradina.com.br
mailto:saudeindigena@santacasaandradina.com.br
mailto:saudeindigena@santacasaandradina.com.br
http://www.saude.gov.br/saude-indigena
http://www.santacasaandradina.com.br/
mailto:saudeindigena@santacasaandradina.com.br
mailto:saudeindigena@santacasaandradina.com.br


 

 

 

Resultado 
da 

entrevista e 
Publicação 
preliminar 

 
 
 

  28/09/2021 

No DSEI-Litoral Sul - Rua:Professor BrasilioOvídio, nº 
639, bairro: Portão, cep: 80.320-100 

Curitiba/PR. 
Na sede da Irmandade da Santa Casa de Andradina 

Avenida Guanabara, 730 Centro/Cep: 16.901 

100. Andradina/SP e nos Site:    

https://www.saude.gov.br/saude-indigena 

www.santacasaandradina.com.br 

           Prazo para 

recursos da 
entrevista 

 
     29/09 e 30/09/2021 

e-mail: 

saudeindigena@santacasaandradina.com.br 

     Resultado do    
recurso da     

entrevista e            
Publicação final 

                 03/10/2021 O candidato será  informado pelo e-mail 
declarado no ato da inscrição o resultado do 

recurso da entrevista . 
No DSEI-Litoral Sul - Rua:Professor Brasilio Ovídio, nº 

639, bairro: Portão, cep: 80.320-100 

Curitiba/PR. 
Na sede da Irmandade da Santa Casa de Andradina 

Avenida Guanabara, 730 Centro/Cep: 16.901 

100. Andradina/SP e nos Site:    

https://www.saude.gov.br/saude-indigena 

www.santacasaandradina.com.br 

  

http://www.saude.gov.br/saude-indigena
http://www.santacasaandradina.com.br/
mailto:saudeindigena@santacasaandradina.com.br
http://www.saude.gov.br/saude-indigena
http://www.santacasaandradina.com.br/

	ANEXO VI - CALENDÁRIO

