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SEGUNDA ERRATA 
 

PROCESSO SELETIVO ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI – CARAZINHO - RS 
EDITAL Nº 001/2021 

  
Processo Seletivo Simplificado para contratação de Pessoal para a Associação 
Mahatma Gandhi conforme Regulamento de Contratação de Pessoal – RCP para 
fins de atender às demandas da UPA Carazinho/RS. 
 

A ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI, pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob 

n.º47.078.019/0017-81, com sede na Rua Duartina n.º 131, que, dentre outras áreas 

assistenciais, atua no segmento de saúde em conformidade com os objetivos 

estatutários e seu Regulamento de Contratação de Pessoal – RCP, para 

conhecimentos dos interessados, TORNA PÚBLICA AS SEGUINTES 
INFORMAÇÕES REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2021, conforme a seguir 

especificado: 

Considerando as estratégias de enfrentamento à pandemia do novo 

coronavírus, a Associação Mahatma Gandhi estabelece que: 

1. Devido ao número de candidatos inscritos, a primeira etapa do processo 

seletivo será realizada no dia 25/09/2021 nos períodos matutino e 

vespertino, com início às 09:00h e às 14:00h, os cargos serão distribuídos 

por período de acordo com o quadro abaixo: 

Data: 25/09/2021 às 09:00h (Abertura do portão: 08:00h) 
Local: Escola Estadual de Ensino Médio Cônego João Batista Sorg 
Endereço: Rua Marechal Floriano, 688 – Centro - Carazinho/RS 

Cargos listados abaixo: 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

TÉCNICO DE RADIOLOGIA 

ATENDENTE DE FARMÁCIA 

AUXILIAR FINANCEIR / AUXILIAR DE RH 

CONTROLADOR DE ACESSO 
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Data: 25/09/2021 às 14:00h (Abertura do portão: 13:00h) 
Local: Escola Estadual de Ensino Médio Cônego João Batista Sorg 
Endereço: Rua Marechal Floriano, 688 - Centro - Carazinho/RS 

Cargos listados abaixo: 
ENFERMEIRO 

FARMACÊUTICO 

AUXILIAR DE LIMPEZA E LAVANDERIA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

RECEPCIONISTA 

 

2. O portão será aberto 01:00 hora antes do início das provas, sendo que no 

período matutino será às 08:00h e, no período vespertino, às 13:00h. 

3. Orientamos aos candidatos que se apresentem no local a partir do horário 

de abertura do portão, evitando com isto aglomeração até a acomodação 

nas salas. 

4. Os candidatos que se apresentarem após às 09:00h e 14:00h não terão 

autorização para entrada no local, sendo automaticamente desclassificados 

no processo seletivo. 

5. Todos os candidatos deverão utilizar máscara cirúrgica ou de tecido durante 

toda a permanência no local para a realização do processo seletivo. 

6. Será disponibilizado álcool em gel para higienização das mãos em locais 

estratégicos. 

7. Em todos os ambientes, será respeitado o espaçamento entre os 

candidatos. 

8. Na entrada, todos os candidatos serão recebidos pelos fiscais e 

questionados quanto a presença de sintomas sugestivos da Covid-19 

(febre, tosse, coriza, cefaleia, dor de garganta, dor abdominal, vômito e 

diarreia) e submetidos a aferição da temperatura. 

9. Os candidatos que apresentarem 02 (dois) ou mais sintomas supracitados 

serão impedidos de entrar no local para a realização do processo seletivo, 

evitando o risco de transmissibilidade durante a permanência na sala com 

os demais candidatos. Estes candidatos não poderão realizar o processo 

seletivo em outra data, sendo automaticamente desclassificados. A equipe 
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organizadora apresentará ao candidato o “Termo de Ciência e 

Responsabilidade – Candidato com sintomas sugestivos da Covid-19” que 

procederá com a sua assinatura atestando ciência. 

10. Os demais itens do edital permanecem inalterados. 

 

Carazinho/RS, 23 de setembro de 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Luciano Lopes Pastor 

Diretor-Presidente da Associação Mahatma Gandhi 
 


