
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SEDE ADMINISTRATIVA DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE - CNPJ/MF nº 56.322.696/0001-27 
ICEPES - INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS - CEBAS nº 71000.037143/2018-52 
Rua Pitanga, nº 38 - Chácara São João - CEP 06345-220 - Carapicuíba-SP 
Telefones +55 11 4169 7937 / 4169 7444 / 0800 777 8 9 10 
 

 

  

RETIFICAÇÃO DO EDITAL CISNE 002/2020 - Morro Agudo-SP 
 
 

Protocolo de Prevenção à COVID-19 para o Processo Seletivo Presencial - EDITAL CISNE 002/2020 - Morro Agudo-SP 
 
 
CONSIDERANDO a emergência em saúde pública de importância nacional declarada pela Organização 
Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em razão do novo Coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO a aplicação das medidas sanitárias que institui o Sistema de Distanciamento Controlado, uso 
de máscara e higienização das mãos com álcool em gel, entre outras, para fins de prevenção e de 
enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19); 
CONSIDERANDO, os termos do EDITAL CISNE Nº 002/2020- Morro Agudo/SP (suspenso em razão da 
pandemia); 
A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE estabelece o seguinte protocolo de prevenção à COVID-19 para a 
realização do Processo Seletivo Presencial – Pajem e Auxiliar de Serviços Gerais, e retifica as Etapas do Processo 
seletivo (item 1.3) a 2ª Etapa- Prova Objetiva foi modificada para Avaliação Curricular e Entrevista. 
As demais clausulas permanecem alteradas para Avaliação Curricular e Entrevista. Referida alteração tem como 
justificativa, evitar aglomeração social e dar continuidade ao processo seletivo, obedecendo o Protocolo que 
segue:   
 
1. Objetivo 
Este protocolo tem como objetivo descrever as medidas a serem adotadas pelos candidatos ao Processo 
Seletivo presencial, atendendo às normativas de prevenção à Covid-19 vigentes no país, estado e município, 
durante a realização da avaliação: 
 
Reforça-se o fato de que a PROVA foi alterada para AVALIAÇÃO CURRICULAR E ENTREVISTA, após o término 
da AVALIAÇÃO o candidato deve, o mais breve possível, deixar as dependências da Creche, evitando 
aglomerações.  
 
Às(os) candidatas(os): 
- deverão usar a máscara durante todo o tempo de permanência nas dependências da CRECHE; 
- a quantidade de máscaras necessárias para a realização do Processo Seletivo é de responsabilidade da(o) 
candidata(o), bem como o devido acondicionamento delas; 
- deverão utilizar a própria caneta para assinar a lista de presença (evitar emprestar); 
- deverão obrigatoriamente levar seu currículo impresso, bem como cópia simples dos comprovantes de 
graduação, pós-graduação e outros, caso possua; 
- deverão evitar comportamentos sociais como apertos de mãos, beijos e abraços; 
- antes de acessar a sala será obrigatória a assepsia das mãos com álcool 70º; 
- a aferição de temperatura corporal será feita na entrada para AVALIAÇÃO. Caso a temperatura corporal esteja 
igual ou superior a 37,8°C, será vedado o acesso e permanência da(o) candidata(o) na avaliação.  
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INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO nº 002/2020 – MORRO AGUDO-SP 
 
Todas as datas previstas no Edital Cisne nº 001/2020 - foram alteradas em razão da Pandemia do COVID-19. 
 

As avaliações por “prova” foram substituídas por AVALIAÇÃO CURRICULAR e entrevista, que serão realizadas 
na CRECHE DONA ZIZI, na Rua Maria Liporine Meireles, 935, Morro Agudo-SP, nos dias 08 e 09 de fevereiro de 
2022, com horário agendado nos e-mails. 
 

AS/OS CANDIDATAS(OS) DEVERÃO LEVAR PARA ESSA AVALIAÇÃO: 
- CURRICULO IMPRESSO E XEROX DOS COMPROVANTES DE ESCOLARIDADE; 
- DOCUMENTO VÁLIDO COM FOTO (RG ou CNH); 
 

As/os candidatas(os) inscritos no Processo Seletivo serão convocados por e-mail, o mesmo informado no ato 
da inscrição, em 2020. Todas as demais cláusulas permanecem inalteradas.  
  
DA CONTINUIDADE E ALTERAÇÕES:  
 

ITEM 1.3 
 

1.3 O processo seletivo constará de 04 (quatro) etapas: 
 

1ª ETAPA - Inscrição e pagamento de taxa de inscrição - CONCLUÍDA 
2ª ETAPA - Prova Objetiva (caráter classificatório e eliminatório);  
ALTERADA PARA: 
 

2ª ETAPA - AVALIAÇÃO CURRICULAR    
 
3ª ETAPA - Análise Curricular e Entrevista com o gestor da área (caráter classificatório e eliminatório); 
ALTERADA PARA:  
 

3ª ETAPA - Entrevista com equipe técnica do Instituto Cisne, por convocação através do e-mail informado 
no ato da inscrição, em 2020;  
 
4ª ETAPA - Entrega de documentos e Exame Médico - INALTERADA 
... 
 
Carapicuíba, 03 de fevereiro de 2022. 
 

 
 
 
Achyles José Theophanes Santos 
Psicólogo - CRP 14193 
PRESIDENTE 
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