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 CORREÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO DE TODAS AS 

FUNÇÕES DO PROCESSO SELETIVO 03/2020 

 “RETIFICAÇÃO”  

Retificamos o prazo de inscrição publicado, dados os últimos 

acontecimentos em nosso país e no mundo Considerando a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (SARS-Cov-2), e 

a classificação da Doença pelo novo Coronavírus 2019 (COVID-19) como 

pandemia, pela Organização Mundial da Saúde, o que significa que o vírus 

está circulando em todos os continentes do mundo. 

Entendendo este momento único em nosso país optamos por prorrogar o 

prazo para que assim os candidatos possam realizar com calma e 

segurança sua inscrição.  

Onde se lê: 

1- PROCESSO DE SELEÇÃO E PRAZOS 

 

Os candidatos interessados em participar do processo seletivo deverão fazer o cadastro 

acessando o link informado abaixo, preencher o formulário de inscrição para o cargo 

escolhido, do dia 18/03/2020 à 23/03/2020 até as 23:59.  Em caso de inveracidade das 

informações fornecidas pelo candidato, a inscrição será automaticamente cancelada e 

anulada em todos os atos decorrentes, em qualquer época. Aos candidatos aprovados 

para a fase de entrevista, será obrigatória a apresentação de cópia simples dos 

documentos pessoais. 

Para realizar sua inscrição acesse o link abaixo: 

http://bit.ly/Edital03-2020 
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Leia-se: 

1- PROCESSO DE SELEÇÃO E PRAZOS 

 

Os candidatos interessados em participar do processo seletivo deverão fazer o cadastro 

acessando o link informado abaixo, preencher o formulário de inscrição para o cargo 

escolhido, do dia 18/03/2020 à 25/03/2020 até as 23:59.  Em caso de inveracidade das 

informações fornecidas pelo candidato, a inscrição será automaticamente cancelada e 

anulada em todos os atos decorrentes, em qualquer época. Aos candidatos aprovados 

para a fase de entrevista, será obrigatória a apresentação de cópia simples dos 

documentos pessoais. 

 

Para realizar sua inscrição acesse o link abaixo: 

 

http://bit.ly/Edital03-2020 

 

As demais informações publicadas permanecem sem alterações.  

 
Cariacica/ES, 23 de Março de 2020. 

 
 
 

 
Equipe de Seleção e Recrutamento 

ADRA – Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais 


