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RETI-RATIFICAÇÃO 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2022 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

A Prefeitura Municipal de Jandira, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Saúde torna pública a retificação nº 3 do Edital do Processo Seletivo 

Simplificado 001/2022, para contratação temporária de profissionais de saúde e 

de apoio às unidades da rede pública de saúde da municipalidade. 

Onde se lê: 

7. DO RESULTADO PRELIMINAR 

7.2. A divulgação do resultado preliminar será no dia 14 de fevereiro de 2022. 

Leia-se: 

7. DO RESULTADO PRELIMINAR 

7.2. A divulgação do resultado preliminar será no dia 21 de fevereiro de 2022. 

 

Onde se lê: 

8. RECURSOS 

8.2. O recurso deverá ser autuado no protocolo da Secretaria Municipal de 

Saúde, Rua Nova Salomão Barjud, 220, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 

2022, no horário das 10h as 16h (prazo improrrogável). 

Leia-se: 

8. RECURSOS 

8.2. O recurso deverá ser autuado no protocolo da Secretaria Municipal de 

Saúde, Rua Nova Salomão Barjud, 220, nos dias 22 e 23 de fevereiro de 

2022, no horário das 10h as 16h (prazo improrrogável). 
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Onde se lê: 

9. RESULTADO FINAL 

9.1. Concluídos os trabalhos de julgamento dos recursos impetrados e de 

análise de documentação o resultado final (classificação final) e homologação 

serão divulgados no dia 17 de fevereiro de 2022 no Site Oficial da Prefeitura 

Municipal de Jandira em www.jandira.sp.gov.br Jornal online oficial do 

Município 

Leia-se: 

9. RESULTADO FINAL 

9.1. Concluídos os trabalhos de julgamento dos recursos impetrados e de 

análise de documentação o resultado final (classificação final) e homologação 

serão divulgados no dia 25 de fevereiro de 2022 no Site Oficial da Prefeitura 

Municipal de Jandira em www.jandira.sp.gov.br Jornal online oficial do 

Município 

 

Onde se lê: 

10. CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

10.3. A convocação dos candidatos classificados será feita no dia 18 de 

fevereiro de 2022, por publicação no Site Oficial da Prefeitura Municipal de 

Jandira em www.jandira.sp.gov.br e Jornal online oficial do Município, 

informando a data, horário e local onde o candidato deverá comparecer para a 

devida contratação, munido da documentação constante no item 11.3 deste 

Edital tornando sem efeito a classificação do candidato que não se apresentar 

em até 48 horas após a data e hora definida na convocação. As contratações 

acontecerão nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de fevereiro de 2022. 

http://www.jandira.sp.gov.br/
http://www.jandira.sp.gov.br/
http://www.jandira.sp.gov.br/
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Leia-se: 

10. CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

10.3. A convocação dos candidatos classificados será feita no dia 03 de março 

de 2022, por publicação no Site Oficial da Prefeitura Municipal de Jandira em 

www.jandira.sp.gov.br e Jornal online oficial do Município, informando a data, 

horário e local onde o candidato deverá comparecer para a devida contratação, 

munido da documentação constante no item 11.3 deste Edital tornando sem 

efeito a classificação do candidato que não se apresentar em até 48 horas 

após a data e hora definida na convocação. As contratações acontecerão nos 

dias 07, 08, 09, 10 e 11 de março de 2022. 

 

Onde se lê: 

11. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

11.2. Os contratados iniciarão seus trabalhos a partir do dia 22 de fevereiro de 

2022, dependendo do dia do plantão. 

Leia-se: 

11. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

11.2. Os contratados iniciarão seus trabalhos a partir do dia 08 de março de 

2022, dependendo do dia do plantão. 

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do Edital do Processo 

Seletivo Simplificado nº 01/2022, não alteradas pelo presente instrumento. 

 

 

 

 

http://www.jandira.sp.gov.br/
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Onde se lê: 

ANEXO III - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2022 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2022 

14 de janeiro de 2022 (sexta-feira) a 
24 de janeiro de 2022 (segunda-feira). 

Inscrições (exclusivamente via 
internet, por meio de sistema 
informatizado de inscrições) 

27 de janeiro de 2022 
(quinta-feira) 

Publicação com os nomes dos 
inscritos por cargo pretendido. 

31 de janeiro de 2022 
(segunda-feira) 

Publicação dos locais de realização 
da prova escrita. 

6 de fevereiro de 2022 
(domingo, às 10 horas da manhã) 

Realização da prova escrita. 

14 de fevereiro de 2022 
(segunda-feira) 

Classificação Preliminar. 

15 e 16 de fevereiro de 2022 
(terça-feira e quarta-feira) 

Recursos 

17 de fevereiro de 2022 
(quinta-feira) 

Classificação Final 

17 de fevereiro de 2022 
(quinta-feira) 

Homologação 

18 de fevereiro de 2022 
(sexta-feira) 

Convocação 
 Para os dias 21, 22, 23, 24 e 25 de 

fevereiro para a entrega de 
documentos e admissão. 

A partir de 22 de fevereiro de 2022 
(terça-feira) 

(dependendo do dia do plantão) 
Início dos trabalhos. 
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Leia-se: 

 

ANEXO III - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2022 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2022 

14 de janeiro de 2022 (sexta-feira) a 
24 de janeiro de 2022 (segunda-feira). 

Inscrições (exclusivamente via 
internet, por meio de sistema 
informatizado de inscrições) 

27 de janeiro de 2022 
(quinta-feira) 

Publicação com os nomes dos 
inscritos por cargo pretendido. 

31 de janeiro de 2022 
(segunda-feira) 

Publicação dos locais de realização 
da prova escrita. 

6 de fevereiro de 2022 
(domingo, às 10 horas da manhã) 

Realização da prova escrita. 

21 de fevereiro de 2022 
(segunda-feira) 

Classificação Preliminar. 

22 e 23 de fevereiro de 2022 
(terça-feira e quarta-feira) 

Recursos 

25 de fevereiro de 2022 
(sexta-feira) 

Classificação Final 

25 de fevereiro de 2022 
(sexta-feira) 

Homologação 

03 de março de 2022 
(quinta-feira) 

Convocação 
Para os dias 07, 08, 09, 10 e 11 de 

março para a entrega de 
documentos e admissão. 

A partir de 08 de março de 2022 
(terça-feira) 

(dependendo do dia do plantão) 
Início dos trabalhos. 

 

Jandira, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

HENRI HAJIME SATO 
Prefeito Municipal 

 


