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NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 001/2021 

ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM 

. 

 
A Associação Saúde em Movimento – ASM juntamente com a Yanne Consultoria, empresa organizadora 

do Processo Seletivo, cientes de todos as dúvidas e postagens referentes a realização do Processo 

Seletivo Simplificado para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, por meio do Edital Nº 001/2021 

no Município de Maricá/RJ, entenderam necessário prestar os seguinte esclarecimentos: 

 

Conforme Edital Nº001/2021, as inscrições compreenderam o período de 05/04/2021 a 23/04/2021 

através do portal/site oficial da ASM no endereço eletrônico: 

https://www.asaudem.org/processoseletivomaricarj. Assim como, as funções e quantidades foram 

publicadas no edital citado (Anexo I) e disponível até o presente, no site indicado acima. Ainda tratando 

acerca das Inscrições e Funções contempladas no edital, os candidatos tão semente concorrerão aquelas 

constantes no quadro, apresentado no Anexo I do edital, e apenas realizar a inscrição para (1) uma 

Função do processo seletivo (Item 1.12 e Item 1.12.1). 

 

Esclarecendo ainda que, de acordo com Edital Nº001/2021, no Item 3,  as Etapas do Processo Seletivo 

compreenderam nas seguintes modalidades: Análise Curricular, Entrevista Individual e Entrega de 

Documentos. E que, de acordo com Edital e Errata 3: 

 

a) Análise Curricular: Conforme Item 3.1.1, consiste na análise comparativa entre as informações 

registradas pelo candidato por meio do currículo encaminhado e os critérios avaliativos juntamente 

com os pré-requisitos publicados neste edital. Compreendeu período de 13/04/2021 a 02/05/2021. 

 

b) Entrevista Individual: A presente etapa que consite na em entrevista online, ainda encontra-se 

em andamento e ficará disponível no período de 04/05/2021 e 08/05/2021. Conforme Item 3.1.2, o 

critério da entrevistra contmeplará a avaliação por competências e comportamento levando em 

consideração um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes dentro da sua área de 

atuação. E que, o candidato aprovado na Primeira Etapa e seu nome publicado na Lista de 

Resultados_AC_HMECG (disponivel site: https://www.asaudem.org/processoseletivomaricarj), 

participará de forma online ao preencher o Formulário de Entrevista de acordo com seu nível de 

escolaridade. Esses links estão disponibilizados no documento publicado como: 



PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE PESSOAL - EMERGENCIAL 

 
Rua Abreu Sodré, nº101, Edf. Vila Center, Sobreloja 07 e 09, Centro, 

CEP:24.900-105 - Maricá-RJ 

https://www.asaudem.org/

 

 

PROCESSO SELETIVO 

Nº 01/2021 – Pessoal CLT  

Resultado_AC_PSS_HMECG_Edital001.2021, no site oficial da ASM 

(https://www.asaudem.org/processoseletivomaricarj). Conforme imagems abaixo: 

 

Imagem 01 

 

Imagem 02 

 

 

c) Entrega de Documentos: Consiste na última etapa do processo seletivo e compreende o 

período de 18/05/2021 a 21/05/2021, somente para os candidatos aprovados na Etapa - Entrevista 

Individual, cujos nomes serão divulgados / publicados como resultado final em 17/05/2021 (Leia-se: 

Item 4.4, Errata 03). E, conforme o Item 3.1.3, essa etapa refere-se a entrega dos documentos 

conforme item 6, após publicação da lista de convocados, no site da ASM, na data conforme consta 

no cronograma (18 a 21/05/2021), retificado através da Errata 03 publicada e disponibilizada no site 

oficial: (https://www.asaudem.org/processoseletivomaricarj).   
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Diante das dúvidas, ressaltamos que o Edital, as Erratas e Notas publicadas no site oficial da ASM 

(https://www.asaudem.org/processoseletivomaricarj), continuam sendo o canal de informações mais 

adequado e indicado para dirimir qualquer resposta aos questionamentos e dúvidas. 

 

Em sendo assim, os candidatos deverão conduzir-se pelo respectivo edital.  

 

Por fim, renovamos nossos votos de estima, gratidão e pela crença na tranparência e legitimidade de 

nosso processo seletivo. 

 

 

Maricá-RJ, 06 de maio de 2021. 

 
REGINA CÉLIA MARQUES DE SOUZA SILVA – PRESIDENTE 

ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM 


