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Edital 02/2020 

Prezados Candidatos 

 

Segue abaixo o link para acesso aos candidatos inscritos em nosso processo seletivo. 

Aproveitamos esta oportunidade para ratificar algumas regras previstas em nosso Edital, que 

são pré-requisitos para sua continuidade em nosso processo seletivo.  

Ressaltamos que o descumprimento de tais regras implicará na desclassificação do 

candidato a partir sua identificação em qualquer uma das etapas, até o momento de sua 

admissão. 

1. Alguns candidatos inscreveram-se para mais de uma vaga. De acordo com o irem 4.7 

Edital já publicado, foi considerada a última inscrição. 

2. Para os cargos de nível médio (Auxiliar Administrativo) e Técnico (Auxiliar de Saúde 

Bucal, Técnico de Saúde Bucal e Oficial de Farmácia) serão contratados apenas 

moradores do Município de Maricá – item 2.1.1 do Edital 02/2020. 

3. Para os cargos de nível técnico (Auxiliar de Saúde Bucal, Técnico de Saúde Bucal e 

Oficial de Farmácia) é considerado como pré-requisito a conclusão do curso específico 

de formação com registro ativo no conselho de classe correspondente – Anexo I –Quadro 

de Vagas 

4. Para os cargos de NASF (Psicólogo, Nutricionista, Assistente Social, Fonoaudiólogo e 

Fisioterapeuta) é desejável que o candidato tenha especialização (pós-graduação ou 

mestrado) em Saúde Coletiva e/ou Saúde da Família. 

 

Por fim, prezando pelos critérios de igualdade e transparência entre todos os candidatos, 

divulgamos também no link em anexo a relação de candidatos que não selecionaram o cargo 

para o qual gostariam de se inscrever. O prazo para que os mesmos se manifestem através do 

email inscrição.marica@institutognosis.org.br será entre os dias 01/09 e 03/09, conforme 

previsto no Edital. 

Acompanhe as atualizações do Edital 02/2020 em nossa página 

https://www.institutognosis.org.br/editais-de-contrata%C3%A7%C3%A3o  

 

 

mailto:inscrição.marica@institutognosis.org.br
https://www.institutognosis.org.br/editais-de-contrata%C3%A7%C3%A3o
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Edital 03/2020 

Prezados Candidatos 

 

Segue abaixo o link para acesso aos candidatos inscritos em nosso processo seletivo. 

Aproveitamos esta oportunidade para ratificar algumas regras previstas em nosso Edital, que 

são pré-requisitos para sua continuidade em nosso processo seletivo.  

Ressaltamos que o descumprimento de tais regras implicará na desclassificação do 

candidato a partir sua identificação em qualquer uma das etapas, até o momento de sua 

admissão. 

1. Alguns candidatos inscreveram-se para mais de uma vaga. De acordo com o irem 4.7 

Edital já publicado, foi considerada a última inscrição. 

2. Para os cargos de nível médio (Agente de Combate a Endemias) serão contratados apenas 

moradores do Município de Maricá – item 4.1.1 do Edital 03/2020. 

 

Por fim, prezando pelos critérios de igualdade e transparência entre todos os candidatos, 

divulgamos também no link em anexo a relação de candidatos que não selecionaram o cargo 

para o qual gostariam de se inscrever. O prazo para que os mesmos se manifestem através do 

email inscrição.marica@institutognosis.org.br será entre os dias 01/09 e 03/09, conforme 

previsto no Edital. 

 

Acompanhe as atualizações do Edital 02/2020 em nossa página 

https://www.institutognosis.org.br/editais-de-contrata%C3%A7%C3%A3o 

mailto:inscrição.marica@institutognosis.org.br
https://www.institutognosis.org.br/editais-de-contrata%C3%A7%C3%A3o

