
 
  

 
 

2º EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLETO Nº 01/2017 
(Prorroga o prazo das inscrições e acrescenta temática no Conteúdo Programático) 

 
A União Pela Beneficência Comunitária e Saúde - UNISAU, inscrita no CNPJ nº 
06.254.154/0001-96, qualificada como Organização Social nos termos da Lei Federal nº 
9.637/98 e Decreto Municipal nº 4542A - por meio de seu Diretor Presidente, no uso de 
suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a seguinte retificação procedida no edital 
completo, a saber: 

a) Considerando o interesse público em atender candidatos inscritos ou que 
pretendem se inscrever no presente processo seletivo e que ainda não conseguiram 
efetuar o pagamento das inscrições; 

b) Considerando que é do interesse público que os candidatos tenham o mínimo 
conhecimento dos assuntos locais, sobre a Cidade de São Vicente; 

c) Considerando que nos termos do Edital, é possível atender aos anseios apontados, 
e desta forma DETERMINA as seguintes retificações no primitivo Edital: 

I. As inscrições previstas para se encerrar em 31 de agosto de 2017, ficam 
prorrogadas para até as 23h59m59s do dia 06/09/2017, preservadas as 
mesmas condições do Edital Completo.  

II. Por conseguinte, reabre o prazo para a entrega dos pedidos de isenção do 
pagamento do valor da inscrição, exclusivamente nos dias 04 e 05 de 
setembro de 2017, nas mesmas condições previstas no item 5 do Edital 
Completo. 

III. Acrescenta ao ANEXO II - Conteúdos Programáticos – para todas as funções – 
a seguinte temática na disciplina de CONHECIMENTOS GERAIS, BÁSICOS DO 
EMPREGO, o que segue: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO MUNICÍPIO: 
Fatos Históricos, Geográficos, Características Territoriais, Políticos, 
Administrativos e Turísticos da Cidade de São Vicente. Fonte de Pesquisa: 
http://www.saovicente.sp.gov.br/cidade-atracoes/ - incluindo conteúdo da 
página e atalhos “Sobre a Cidade”; “São Vicente e suas atrações” e “A 
História de São Vicente”.   

 
Comunica que permanecem inalteradas as demais normativas do primitivo Edital. 
 
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido 
o presente edital, que fica à disposição pelos sites www.integribrasil.com.br, 
www.saovicente.sp.gov.br e www.unisau.com, visando atender ao restrito interesse 
público. 

 
SÃO VICENTE/SP, 30 de agosto de 2017. 

 
UNISAU – UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE 

LUIZ CARLOS DE JESUS FERREIRA 
Diretor Presidente  
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