
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Razão Social: Instituto Alpha de Medicina para Saúde - CNPJ: 14.512.229/0001-10 

Endereço: Avenida Conselheiro Nebias, nº 703 / CJ 2501, Boqueirão - Santos/SP CEP.: 11045-003 

Telefone: (13) 3322-7379 / E-mail: contato@alphainstituto.com.br 

Site: www.alphainstituto.com.br 

 

COMUNICADO APROVADOS – TÉCNICO EM FARMÁCIA 

O Instituto Alpha informa abaixo o (s) candidato(s) aprovados na primeira fase do 

Processo Seletivo 002/2019 – para o cargo de Técnico em Farmácia. 

 

INCRIÇÃO NOME COMPLETO 

7 Daniele Soares de Oliveira 

 

O Instituto ressalva que após recursos, ficando confirmado apenas um candidato 

aprovado, será realizado novo processo seletivo para completar as vagas referente ao 

cargo de Técnico em Farmácia. 

Recursos 

Os interessados poderão apresentar recurso devidamente fundamentado nos dias 09 e 10 

de dezembro de 2019, das 09hs às 12hs e das 13hs às 15hs, na sala do Instituto Alpha, 

aos cuidados do RH, 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 requisitos mencionados neste 

comunicado, serão considerados nulos.  
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MODELO DE RECURSO 

 

Eu, (NOME COMPLETO)________________________________________________, inscrito para o 

cargo de (COLOCAR O CARGO DO EDITAL)_____________________, com inscrição n.º 

________________, portador do RG n.º __________________ e CPF n.º ____________________, 

residente no endereço (COLOCAR ENDEREÇO COMPLETO)________________________________, 

telefone/celular (XX) __________________, e-mail _____________________________________, 

apresento recurso contra a relação de classificação da primeira fase do processo seletivo do 

Instituto Alpha pelos seguintes motivos: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

 

Cubatão, ___ de_____________, de 2019.  

(Assinatura)_______________________  

Nome completo____________________ 
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