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PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO 
EDITAL Nº 27/2021 

01 de outubro de 2021 
 
 
 

  
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES “VOVÓ MOCINHA”, a Maternidade Gota de Leite de 
Araraquara (FUNGOTA – Araraquara), fundação pública de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
14.986.862/0001-40, COMUNICA que PROCEDERÁ A PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES para contratação  de 
profissionais, pelo Regime da Consolidação da Leis Trabalhistas – CLT, para atender à necessidade 
temporária de excepcional interesse público para preenchimento de vagas de ENGENHEIRO CLÍNICO, a 
serem destinadas ao(s) serviços de saúde geridos pela FUNGOTA- Araraquara. 
 
 
Em razão da PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES os itens contendo prazo passam a ser: 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições deverão ser protocoladas no período de 13 a 19 de outubro de 2021, de segunda à sexta-

feira, no horário das 7h00 às 14h00, no setor de Recursos Humanos na sede da FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE 

SIQUEIRA ALVES “VOVÓ MOCINHA”, a Maternidade Gota de Leite de Araraquara (FUNGOTA – Araraquara), 

localizada na Avenida Duque de Caxias, 731 – Centro – Araraquara - SP. 

... 

8.1. Serão publicadas as listas de inscrições realizadas, a data das entrevistas das cotas raciais e a data da 

entrega dos documentos para portadores de necessidades especiais (PNE), no dia 21/10/2021 no site da 

Fundação (fungota.araraquara.sp.gov.br) e no veículo de imprensa oficial adotado pela Fundação; 

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO 

8.5. Serão publicadas as listas de classificação pela ordem de pontuação no dia 26/10/2021, no site da 

Fundação e no veículo de imprensa oficial adotado pela Fundação.  

8.6. O presente processo de seleção será homologado no dia 28/10/2021. 

 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital 27/2021- Engenheiro clinico publicado em 01/10/2021.  

 

 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES “VOVÓ MOCINHA”, a Maternidade Gota de Leite de 

Araraquara (FUNGOTA – Araraquara), aos 08 (oito) dia do mês de outubro do ano de 2021 (dois mil e vinte 

e um). 

 

LÚCIA REGINA ORTIZ LIMA 

Diretora Executiva 


