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PORTARIA Nº 141 
De 08 de abril de 2022 

 
Publicar as inscrições do processo seletivo 
simplificado para contratação, em caráter 
temporário, de profissionais da área da saúde – 
Fungota Araraquara - Edital Nº10/2022 – 
MOTORISTA. 

 
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 – PUBLICAR AS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 10/2022 – 

MOTORISTA, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária e excepcional de 

interesse público, para preenchimento de vagas pelo Regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – 

CLT.  

Segue a lista de inscrições deferidas: 

 

MOTORISTA – PROCESSO SELETIVO 10/2022 – ANÁLISE CURRICULO 
 

NOME CPF 

ISABELA CRISTINA GOMES DE JESUS 390839028-11 

TEDY BARSAGLINI SAMAPIO SOBRINHO 296578038-61 

WASHINGTON CHARLES DE OLIVEIRA 200648258-09 

LUIZ FABIANO FAZAN 219755308-96 

JACKSON RIEMMA 055966118-59 

LUCIANA CARMELLO 298636508-62 

CARLOS EDUARDO MARTINS SILVA 122414818-58 

MAGNER GARCEZ DA SILVA 294972818-97 
 

 

II – CONVOCAR os/as candidatos/as que manifestaram interesse em concorrer para as 

cotas raciais para o processo seletivo de MOTORISTA, a comparecerem para entrevista a ser realizada 

pelos membros da Comissão Especial Organizadora e Examinadora, nomeada através do Edital nº 

10/2022, para verificação da veracidade da declaração da cor ou raça, no dia 12/04/2022 (terça-feira), 

no endereço: Avenida Duque de Caxias, nº 731, Centro, Araraquara/SP, no horário abaixo: 
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MOTORISTA – PROCESSO SELETIVO 10/2022 – COTAL RACIAL 
 

NOME 

      10h00 
WASHINGTON CHARLES DE OLIVEIRA 

LUIZ FABIANO FAZAN 

CARLOS EDUARDO MARTINS SILVA 
 

 

III - Obrigatoriamente, todos os candidatos ora convocados para entrevista deverão 

comparecer pessoalmente, munidos de documento de identidade original, e apresentar fotos e 

documentos que comprovem a descendência ou traços negroides do pai ou da mãe.  

§ 1º O candidato deverá comparecer ao local designado para a entrevista com antecedência 

mínima de 15 minutos.  

§ 2º As entrevistas serão realizadas de acordo com a ordem de chegada dos candidatos, 

dentro do horário fixado.  

§ 3º O candidato que não comparecer à entrevista ou que se apresentar após o horário 

determinado, será considerado como desistente em participar da lista de reserva de vagas a candidatos 

negros, seja qual for o motivo alegado para seu atraso ou ausência, passando a integrar apenas a lista 

geral do Processo Seletivo Simplificado 10/2022. 

§ 4º Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será considerado não 

habilitado e imediatamente eliminado do Processo Seletivo.  

§ 5º Em nenhuma hipótese haverá a possibilidade de segunda chamada, repetição da 

entrevista, pedido de vistas, bem como entrega de documentos com foto e aplicação da entrevista em 

data, local e/ou horários diferentes dos divulgados nesta portaria.  

§ 6º O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da 

entrevista como justificativa de sua ausência. 

IV - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

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

LEITE DE ARARAQUARA (FUNGOTA – ARARAQUARA), aos 08(oito) dias do mês de abril do ano 

de 2022 (dois mil e vinte e dois). 

 

LÚCIA REGINA ORTIZ LIMA 
Diretora Executiva 


