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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO N° 01/2021 

 

A Comissão Especial do Processo Seletivo do Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema Saúde - 

CIVAP/SAÚDE – Assis/SP, nomeada pelo Presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema, no uso 

de suas atribuições legais. TORNA PÚBLICO o Edital de Homologação de Resultadosl do Processo Seletivo nº 

01/2021/CIVAP-SAÚDE conforme segue: 

1. DA HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADOS 

Art. 1º - HOMOLOGA os resultados da Classificação Final do Processo Seletivo nº. 01/2021/CIVAP-SAÚDE 

PUBLICADO NO Edital nº 17/2021, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva, para os empregos 

públicos de ajudante de serviços, condutor de veículo de urgência, radioperador, telefonista auxiliar de 

regulação médica, técnico de enfermagem, enfermeiro, farmacêutico, médico intervencionista e médico 

regulador, dos candidatos que alcançaram o mínimo de 50 (cinquenta) pontos na Prova Objetiva e dos candidatos que 

realizaram a Prova Prática para os empregos públicos de condutor de veículo de urgência, radioperador, telefonista 

auxiliar de regulação médica, técnico de enfermagem que foram declarados APTOS, sendo estes declarados 

APROVADOS no Processo Seletivo nº 01/2021/CIVAP-SAÚDE em conformidade com os itens 8.3 e 8.4 do Edital 

Normativo. 

Art. 2º – A CONVOCAÇÃO se dará de acordo com as necessidades da administração do Consórcio Intermunicipal 

do Vale do Paranapanema – CIVAP/SAÚDE por intermédio de Edital específico publicado em Jornal de Circulação 

regional ou por carta com aviso de recebimento via correios.  

Art. 3º - COMUNICAMOS, que não houve candidato habilitado para as vagas reservadas para P.C.D.  

Art. 4º - Para que surtam os efeitos legais e que ninguém alegue desconhecimento, publica a presente 

HOMOLOGAÇÃO. 

SEM MAIS, REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Assis, 17 de setembro de 2021.  

 
 
 
 
 

_________________________ 
IDA FRANZOSO DE SOUZA 

Presidente da Comissão Especial de Acompanhamento e 
 Fiscalização do Processo Seletivo  

 
 
 


