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Chamada nº 07/2018 

ERRATA 

Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vaga de Motorista                                                                       

no projeto “Apoio à Manutenção das Estações OTICS Rio”   

A Fiotec, publica errata junto à Chamada de nº 07/2018, para nela fazer constar que: 

A) Correção do endereço de e-mail para envio de currículo 

 

Onde se lê: 

1ª Etapa - Inscrição 

O candidato deverá enviar currículo através do e-mail curriculo.projetoteias@gmail.com conforme 

cronograma constante do Anexo I. 

Disposições Finais 

● Os candidatos classificados, excedentes às vagas ofertadas, serão mantidos em cadastro de 

reserva durante o prazo de validade do processo seletivo e poderão ser contratados em função 

da disponibilidade de vagas, segundo a ordem de classificação. 

● O Candidato é responsável pela atualização de suas informações pessoais, endereço 

residencial e e-mail durante a validação desse Processo Seletivo, através do e-mail 

curriculo.projetoteias@gmail.com. A não atualização poderá gerar prejuízos ao candidato, 

sem nenhuma responsabilidade para a FIOTEC. 

● A FIOTEC se reserva ao direito de promover as correções que se fizerem necessárias, em 

qualquer fase do Processo Seletivo em razão de atos ou fatos não previstos. 

● Os casos omissos serão resolvidos por uma comissão formada pela FIOTEC e a 

Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. 

● Não caberá recurso quanto ao resultado final. 

 

Leia-se: 
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1ª Etapa - Inscrição 

O candidato deverá enviar currículo através do e-mail curriculos.projetoteias@gmail.com conforme 

cronograma constante do Anexo I. 

Disposições Finais 

● Os candidatos classificados, excedentes às vagas ofertadas, serão mantidos em cadastro de 

reserva durante o prazo de validade do processo seletivo e poderão ser contratados em função 

da disponibilidade de vagas, segundo a ordem de classificação. 

● O Candidato é responsável pela atualização de suas informações pessoais, endereço 

residencial e e-mail durante a validação desse Processo Seletivo, através do e-mail 

curriculos.projetoteias@gmail.com. A não atualização poderá gerar prejuízos ao candidato, 

sem nenhuma responsabilidade para a FIOTEC. 

● A FIOTEC se reserva ao direito de promover as correções que se fizerem necessárias, em 

qualquer fase do Processo Seletivo em razão de atos ou fatos não previstos. 

● Os casos omissos serão resolvidos por uma comissão formada pela FIOTEC e a 

Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. 

● Não caberá recurso quanto ao resultado final. 

 

B) Prorrogação do prazo de inscrições 

Fica prorrogado o prazo de inscrições até o dia 27/04/2018, passando a viger o cronograma abaixo: 

 
ANEXO I 

ETAPAS E CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

Atividades Datas 

Período de inscrições e envio de currículos 24/04/2018 a 27/04/2018 

Análise curricular 02/05/2018 

Divulgação da relação de aprovados na análise de currículos e 

convocação para entrevista técnica 
03/05/2018 

Período de entrevista técnica 04/05/2018 

Divulgação dos resultados das entrevistas técnicas e resultado 

final 
07/05/2018 

 

mailto:fiotec@fiotec.fiocruz.br
http://www.fiotec.fiocruz.br/
mailto:curriculos.projetoteias@gmail.com
mailto:curriculos.projetoteias@gmail.com

