
 
 
 
 

 

Razão Social:
Endereço: Rua Amador Bueno

 Telefone:

 

  
 
Com a divulgação dos aprovados na primeira fase do processo seletivo 

constantes ao final deste documento, o Instituto Alpha comunica que os 

interessados poderão apresentar recurso devidamente fundamenta

dias 05 e 06 de maio de 2022, das 09hs às12hs e das 13hs às 15hs, na sala 

do RH do Instituto Alpha, 

“Guiomar Ferreira Roebbelen”.

Além dos fundamentos do rec

devendo trazer cópia do RG e CPF. Os recursos não fundamentados, não 

preenchidos devidamente, não acompanhados do RG e/ou CPF, protocolados 

fora do prazo estipulado, não identificados e que não atenda aos re

mencionados neste comunicado, serão considerados nulos.

A lista final dos aprovados para segunda fase, já considerando todos os 

recursos analisados, será divulgada a partir de 

entidade. 

Oportunamente, serão divulgados

das entrevistas. 

 

Att, 

Alpha Instituto 
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COMUNICADO AOS APROVADOS 

Com a divulgação dos aprovados na primeira fase do processo seletivo 

constantes ao final deste documento, o Instituto Alpha comunica que os 

apresentar recurso devidamente fundamenta

de 2022, das 09hs às12hs e das 13hs às 15hs, na sala 

Instituto Alpha, dentro das dependências do Pronto Socorro Central 

“Guiomar Ferreira Roebbelen”. 

Além dos fundamentos do recurso, deverá utilizar o modelo de recurso anexo, 

devendo trazer cópia do RG e CPF. Os recursos não fundamentados, não 

preenchidos devidamente, não acompanhados do RG e/ou CPF, protocolados 

fora do prazo estipulado, não identificados e que não atenda aos re

mencionados neste comunicado, serão considerados nulos. 

A lista final dos aprovados para segunda fase, já considerando todos os 

recursos analisados, será divulgada a partir de 10 de maio de 2022 no site da 

Oportunamente, serão divulgados no site, a data, o local e os horários 

CNPJ: 14.512.229/0001-10 
Santos/SP CEP.: 11013-153 

  

 

Com a divulgação dos aprovados na primeira fase do processo seletivo 

constantes ao final deste documento, o Instituto Alpha comunica que os 

apresentar recurso devidamente fundamentado, nos 

de 2022, das 09hs às12hs e das 13hs às 15hs, na sala 

entro das dependências do Pronto Socorro Central 

urso, deverá utilizar o modelo de recurso anexo, 

devendo trazer cópia do RG e CPF. Os recursos não fundamentados, não 

preenchidos devidamente, não acompanhados do RG e/ou CPF, protocolados 

fora do prazo estipulado, não identificados e que não atenda aos requisitos 

A lista final dos aprovados para segunda fase, já considerando todos os 

2022 no site da 

no site, a data, o local e os horários 


