EDITAL Nº 004/2015
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 001/2015
REABERTURA DE PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO DE PROVAS 001/2015

Em atendimento a solicitação da ORDESC - Organização para o Desenvolvimento Social e Cidadania, a empresa
Gualimp Assessoria e Consultoria Ltda, torna público a reabertura prazo de Inscrição do Processo Seletivo de
Provas 001/2015, e consequentemente ficam retificados itens do Edital 001/2015.
Fica Retificado no Edital 001/2015, permanecendo inalteradas as demais disposições do Edital:

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 - As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas exclusivamente via internet, no endereço
eletrônico www.gualimp.com.br, no período entre 0 hora do dia 11 de SETEMBRO de 2015 e 23 horas e
59 minutos do dia 30 de SETEMBRO de 2015, observado o horário oficial de Brasília/DF.
2.4.1 [...]
b) Os candidatos que optarem a concorrer para o cargo de ACS – Agente Comunitário de Saúde, deverão
PROTOCOLAR na Sede do ORDESC - Organização para o Desenvolvimento Social e Cidadania, situado à
Rua Getúlio Vargas, s/nº, Centro - CEP: 29.240-000 – Alfredo Chaves – Espírito Santo, o comprovante de
residência conforme descrito no item 2.4.1 “a”, nos dias úteis, no horário de 12h às 16 h, no período
de 14 de SETEMBRO a 02 de OUTUBRO de 2015, em envelope lacrado, com menção em destaque,
“INSCRIÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE”, sob pena de terem sua inscrição indeferida.
c) A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer para ao cargo de ACS – Agente
Comunitário de Saúde será divulgada no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, no dia 06 de
OUTUBRO de 2015, a partir das 17h.
c.1) O candidato disporá de 01(um) dia a partir da data de divulgação da relação citada no subitem
anterior para contestar o indeferimento, exclusivamente mediante preenchimento de formulário
digital, que estará disponível no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, sendo que após esse
período, não serão aceitos pedidos de revisão. O recurso deverá ser enviado até às 23h59min do dia 07
de OUTUBRO de 2015, considerando-se o horário de Brasília.
2.2 - O encerramento das inscrições se dará no dia 30 de SETEMBRO de 2015 às 23:59:59 (vinte e três horas e
cinquenta e nove minutos e cinquenta e

nove segundos) horário de Brasília, no endereço

eletrônico www.gualimp.com.br, sendo que o pagamento deverá ser confirmado até o dia 01 de
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OUTUBRO de 2015, cientes de que pagamentos efetuados após a data fixada para término não serão
considerados para efeitos de confirmação de inscrição sob qualquer condição ou pretexto.
2.3 - Os candidatos que tiveram seu pedido de isenção julgado indeferido deverão observar os seguintes
procedimentos:
a) Processar sua inscrição no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, no período de 17 a 30 de
setembro de 2015, e efetuar o pagamento, por meio de Boleto Bancário conforme subitens 2.5.1 e
2.12, do presente edital.

3. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
3.1.3 - A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgada no endereço
eletrônico www.gualimp.com.br, na data provável de 06 de OUTUBRO de 2015.

4. DO CARTÃO DE INCRIÇÃO:
4.1 - O Cartão de Inscrição é o documento que determina o dia, horário e o local em que o candidato deverá
apresentar-se para a realização das provas objetivas, que deverá ser retirado nos endereços
eletrônicos www.gualimp.com.br e www.ordesc.org.br a partir de 13 de OUTUBRO de 2015.

4.3 - As reclamações referentes ao CARTÃO DE INSCRIÇÃO serão aceitas até às 17 horas do dia 15 de
OUTUBRO de 2015, via e-mail e pelos telefones (28) 3553-0291 (28) 8809-0291.

6. DAS PROVAS OBJETIVAS
6.2 - As provas objetivas serão realizadas no dia 18 de OUTUBRO de 2015, em horário e local
previamente especificado no Cartão de Inscrição.
6.5.1 – Os gabaritos das provas objetivas serão publicados no dia 19 de OUTUBRO de 2015, nos endereços
eletrônicos www.gualimp.com.br e www.ordesc.org.br.

7. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS:
7.1 – As provas objetivas constituída de questões de múltipla escolha serão realizadas no município de
Alfredo Chaves/ES, com data prevista para 18 de OUTUBRO 2015, com duração de 03 (horas) horas para a
realização das provas.

9. DA VISTA, REVISÃO OU RECURSO
9.1 - O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares, que será feita às 14h00min do dia
19 de OUTUBRO de 2015, no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, poderá peticionar RECURSO à

Processo Seletivo 001/2015

Página 2 de 3

banca examinadora, quando julgar que ocorreu erro na formulação das questões e do gabarito, nos dias 20
e 21 de OUTUBRO de 2015.

Alfredo Chaves (ES), 23 de setembro de 2015.
LUIZ FERNANDO MARTINS
Presidente da ORDESC
ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA
Administrador - CRA – ES nº 7228
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