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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 
 

A UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - UNISAU, por meio de seu Diretor 

Presidente, no uso de suas atribuições legais, considerando que todos os candidatos aprovados 

foram convocados para a entrevista pessoal e análise curricular, e desta fase tomaram conhecimento 

inequívoco, sendo possível à UNISAU dispor de informações bastantes para a conclusão da seleção e 

contratação de pessoal para a operacionalização do PROJAM em parceria com o Município de São 
Vicente, motivo pelo qual COMUNICA que o Processo Seletivo está sendo encerrado, mediante a 

indicação da ordem classificação dos candidatos disponibilizada no site www.unisau.com/resultados. 

 

Os candidatos discordantes terão a possibilidade de interpor recurso contra a lista final de 
classificação, sua desclassificação ou classificação como pessoa com deficiência, ficando 
imediatamente disponibilizado o prazo de 02 (dois) dias, a contar do dia útil seguinte à 

disponibilização deste Edital no site www.unisau.com, ocorrido nesta mesma data. 

 

Os recursos deverão ser interpostos presencialmente, no endereço sito à Rua Benjamin 
Constant, n° 61, sala 915, São Vicente/SP, das 9:00 às 17:00 horas, sendo deverão indicar na peça 
do seu recurso, obrigatoriamente, além dos dados de qualificação do candidato recorrente (nome 
completo, RG, CPF, endereço residencial atual, CEP e cargo pleiteado), um endereço de e-mail e um 
telefone para recados e comunicações de decisões proferidas pela UNISAU, sendo de inteira 

responsabilidade do candidato a incorreção nas informações fornecidas, ou a não utilização dos 

meios de comunicação indicados pelo mesmo para conhecimento de informações de seu particular 

interesse, ou ainda a permissão de utilização tais meios por terceiros. 

 

Passado o período recursal, haverá a divulgação da decisão sobre eventuais recursos e da 

classificação final, bem como a sucessiva convocação dos candidatos para comparecimento e entrega 

dos documentos para a contratação, na forma discriminada no Edital de deflagração do Processo 

Seletivo, objetivando o início imediato das atividades laborais, conforme as necessidades da UNISAU 
junto ao PROJAM e o Município de São Vicente. 

 

Enfim, ressalvamos que serão respeitadas plenamente as disposições da Lei Federal nº 

7.853/89, que institui a politica nacional de apoio às pessoas portadoras de deficiência, 

juntamente com a disposição do artigo 93, da Lei Federal 8.213, que tratou do 

preenchimento obrigatório, por pessoas com deficiência (tratadas neste como PCD), de 

vagas nos estabelecimentos com mais de 200 empregados, em consonância, ainda, com as 

disposições do Item 6 do Edital do Processo Seletivo, conforme lista de classificados PCD 

igualmente divulgada. 
 

São Vicente, 06 de novembro de 2017. 
 

Luiz Carlos de Jesus Ferreira 
Diretor Presidente 


