
 
 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL nº02 

29/11/2018 

 
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO 

CONTRATO TEMPORÁRIO  

EDITAL Nº 06 /2018 

14 de novembro de 2018 

Autorizada pela Portaria 118/2018. 

 

 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES – VOVÓ MOCINHA - FUNGOTA, 

fundação pública de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.986.862/0001-40, COMUNICA que 

procederá a contratação de profissionais na área de saúde, em conformidade com o quadro abaixo 

descrito para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, pelo prazo 

necessário enquanto perdurar a necessidade.Para preenchimento de vagas relacionadas abaixo pelo 

Regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLTe de acordo com o Regulamento Geral de 

Processo de Seleção da Fungota.  

 
RESOLVE;  

 

 

Artigo 1ª  - Onde se lê: No item  2. DOS EMPREGOS 

2.1 O processo seletivo destina-se ao provimento de vagas existentes ao emprego em caráter temporário 

para as vagas abaixo relacionadas para atuação na Fungota, conforme descrito abaixo:  

 

EMPREGO 
REQUISITOS MÍNIMOS 

EXIGIDOS 

SALÁRIO 

BASE 

 

V
A

G
A

S
 

CARGA HORÁRIA 

MENSAL 

MINÍMA 

MOTORISTA 

 

Nível Médio completo, 

possuir carteira de 

motorista “C” e “D” 

 

*R$ 

1.853,61 
01 40 horas semanais 



 
 

 
LEIA-SE:  
 

MOTORISTA 

 

Nível FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO, possuir 

carteira de motorista “C” 

e “D” 

*R$ 

1.308,63 
01 40 horas semanais 

 
Artigo 2º - Prorroga-se o prazo para a realização das inscrições para emprego 

temporário de motorista, até o dia 06 de dezembro de 2018, pois a retificação consiste em 
adequação do certame com o Plano Básico de Organização da Fungota-Araraquara. 

 
Artigo 3º - Prorroga-se a publicação das inscrições realizadas no processo seletivo para 

preenchimento de empregos provisórios de motorista do dia 30/11/2018 para o dia 07/11/2018 no 
site da Fundação e no jornal oficial do Município; 

 
Artigo 4º - Autorizar a alteração da data para a realização da prova prática no dia 

01/12/2018 ás 9:00h para o dia 08/12/2018 no horários das 13:00h.  O candidato(a) 
deverá comparecer ao local designado , cito a Rua Carlos Gomes, 1610 – Araraquara/SP para a 
entrevista com antecedência mínima de 15minutos. O(a) candidato(a) que se apresentar após o 
horário determinado não poderá participar da prova prática, e será considerado como desistente em 
participar do processo seletivo com prazo determinado, seja qual for o motivo alegado para seu atraso 

 
Artigo 4º - Todos os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.  
 

Araraquara, 29 de novembro de 2018 
 
 

Lucia Regina Ortiz Lima 
Diretora Executiva 

Fungota-Araraquara 
 

 


