
 

COMUNICADO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA 

CARAZINHO/RS - EDITAL Nº 001/2021 

 

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 E REALIZA ANULAÇÃO DE 03 

(TRÊS) QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA DO EDITAL Nº 001/2021: 

 

QUESTÃO 1 – PORTUGUÊS – AUXILIAR DE FARMÁCIA, RADIOLOGIA, 

RECEPÇÃO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, RH e FINANCEIRO 

A Comissão do Processo Seletivo simplificado realizado pela Associação Mahatma 

Gandhi à contratação de pessoal para a UPA de Carazinho/RS comunica a anulação 

da questão 1 de Português, para os cargos de auxiliar de farmácia, radiologia, 

recepção, técnico de enfermagem, recurso humanos e financeiro, tendo em vista que, 

em decorrência de erro de destaque, deixou-se de colocar em negrito o trecho a ser 

avaliado, induzindo os candidatos a erro quando de sua análise, computando a 

pontuação a todos os participantes do certame. 

 

QUESTÃO 6 – PORTUGUÊS – AUXILIAR DE LIMPEZA E LAVANDERIA e 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

A Comissão do Processo Seletivo simplificado realizado pela Associação Mahatma 

Gandhi à contratação de pessoal para a UPA de Carazinho/RS comunica a anulação 

da questão 6 de Português, para os cargos de auxiliar de limpeza e lavanderia e 

auxiliar de serviços gerais, tendo em vista que, em decorrência de erro de destaque, 

deixou-se de colocar em negrito o trecho a ser avaliado, induzindo os candidatos a 

erro quando de sua análise, computando a pontuação a todos os participantes do 

certame. 



 

 

QUESTÃO 9 – PORTUGUÊS – ENFERMEIRO e FARMACÊUTICO 

A Comissão do Processo Seletivo simplificado realizado pela Associação Mahatma 

Gandhi à contratação de pessoal para a UPA de Carazinho/RS comunica a anulação 

da questão 9 de Português, para os cargos de enfermeiro e farmacêutico, tendo em 

vista que, em decorrência de erro de destaque, deixou-se de colocar em negrito o 

trecho a ser avaliado, induzindo os candidatos a erro quando de sua análise, 

computando a pontuação a todos os participantes do certame. 

 

 

 

Carazinho/RS, 04 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

Luciano Lopes Pastor 

Diretor-Presidente da Associação Mahatma Gandhi 

 

 

 

 

 

 


