
 

 

 

 
 

 
PORTARIA Nº 303/2021 

De 15 de setembro de 2021 
 
 

Anulação da portaria anterior a esta – N°302/2021 –  

e divulgação de nova convocação de candidatos do 

processo seletivo simplificado para emprego 

temporário aberto através do edital nº 05/2020 – 

FUNGOTA/ARARAQUARA. 

 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES “VOVÓ MOCINHA”, A 

MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA (FUNGOTA – ARARAQUARA), por sua 

Diretora Executiva, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Estatuto, o Plano 

Básico de Organização e o Regulamento Geral de Processo de Seleção de Pessoal da 

Fundação, 

R E S O L V E: 
 

I – ANULAR a portaria N° 302/2021, que divulgou a convocação anterior 

BASEADO na portaria N°157/2020 publicado aos 24 (vinte e quatro dias) do mês de julho 

de 2020 (dois mil e vinte), que retificou a classificação final dos candidatos do processo 

seletivo em questão; 

 

II - CONVOCAR o candidato abaixo relacionado para comparecer nos dias 
16 e 17 de setembro de 2021, das 07h às 14h, no Setor de Recursos Humanos da 
FUNGOTA, localizado na Avenida Duque de Caxias - n°731, munido de todos os 
documentos, conforme exigido no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 
05/2020, para fins de realização de exames pré-admissionais e contratação. 

 

  

MÉDICO (A) PEDIATRA CLÍNICO (A) 
LISTA ANÁLISE DE CURRÍCULOS 

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) 

4ª Cristiane Guimarães Monteiro 

5ª Gabriela Costa Giglio 

 



 

 

 

 

 

 

 

IV – Os documentos referentes ao processo seletivo, bem como a Portaria 

de Retificação encontram-se disponíveis para consulta, no setor de recursos humanos 

da Fundação; 

 

V – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES “VOVÓ MOCINHA”, A MATERNIDADE 

GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA (FUNGOTA – ARARAQUARA), aos 15 (quinze) dias do 

mês de setembro do ano de 2021 (dois mil e vinte um). 

 

 

LÚCIA REGINA ORTIZ LIMA 
Diretora Executiva 

 

 


