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Do Edital 001/2021 

2 - DO CONTEÚDO DO PROCESSO SELETIVO 

2.1 O Processo Seletivo será realizado em 2 (duas) etapas, sendo que a primeira etapa consistirá 
de avaliação de títulos e pontos por tempo de serviço e segunda etapa curso de capacitação 

2.3 O custeio de transporte, alimentação e hospedagem durante a realização do curso de 
capacitação correrá por conta do candidato 

2.5 A realização do curso de capacitação não confere o direito à imediata contratação dos 
candidatos excedentes, que apenas serão chamados na estrita ordem de classificação, quando de 

eventual e futura existência de vagas. 

2.6 Os candidatos que não atingirem 70% (setenta por cento) de aproveitamento do curso de 
capacitação estarão automaticamente eliminados do certame. 

2.7 O candidato que não tiver 100% de presença no curso de capacitação estará automaticamente 
desclassificado do processo e não será contratado, convocando-se o candidato classificado 

subsequente, não lhe cabendo qualquer reclamação posterior 

2.8 O curso de capacitação será ministrado na cidade de: Teófilo Otoni, toda informação estará 
disponível no site do CISNORJE www.cisnorje.saude.mg.gov.br  
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CONVOCAÇÃO PARA TREINAMENTO 

 

O Cisnorje convoca os candidatos abaixo, classificados na primeira etapa do processo seletivo 
01/2021 para treinamento conforme edital.  

Os candidatos devem se apresentarem no complexo regulador do Cisnorje em Teófilo Otoni a 
partir das 7:00 hs dos dias 12 a 16 de julho de 2021. 

Necessário confirmar presença pelo email rh@cisnorje.saude.mg.gov.br até o dia 08 de julho. 

 

TECNICOS EM ENFERMAGEM TEOFILO OTONI 
NOME Class. 

Maria Aparecida Lucas Soares 4º 

Sandra Alves Evangelista 5º 

Marcelo Alves De Oliveira 6º 

Gesa Alves Keller 7º 

Carmem Freitas Costa 8º 

Daniela Amancio Cardoso 9º 
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