ERRATA II NO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA
PARA FILIAÇÃO DE MÉDICOS COOPERADOS DA UNIMED
JUNDIAÍ
Edital nº 001/2021
O DIRETOR PRESIDENTE da UNIMED JUNDIAÍ, no uso de suas atribuições, torna pública a
Errata II ao Edital nº 001/2021 para seleção pública para filiação de médicos cooperados da Unimed
Jundiaí, para determinar que os itens 5.1.2, 6, 7 e cronograma passem a vigora com as seguintes
redações:
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DO PROCESSO SELETIVO

5.1.2. Fase 2 – Prova Objetiva: o candidato deverá acessar o ambiente online para a realização da prova
conforme item 6 deste Edital para a realização da prova que terá caráter classificatório e
eliminatório com nota mínima de corte de 50% nas questões específicas de “ética” e peso de 80% na
composição da nota final. A Prova Objetiva ocorrerá no dia 01 de agosto de 2021 e abordará os
seguintes conteúdos: Cooperativismo, Estatuto e Regimento Interno, Gestão em Saúde e Ética;
(...)
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DA PROVA OBJETIVA

6.1.

Será aplicada pela EDUDATA INFORMÁTICA contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla
escolha, com 05 (cinco) alternativas para resposta onde somente uma alternativa é a correta para
ser assinalada. A prova terá caráter eliminatório e classificatório, que obedecerá às características
especificadas no quadro que se segue:
PROVA
Ética
Cooperativismo
Estatuto e RI
Legislação ANS

Nº DE QUESTÕES
30
10
05
05

6.1.1 – Data – 01 de agosto de 2021.
6.1.2 – Duração máxima – 03 (três) horas
6.1.3 – Limite para acesso ao ambiente virtual: 8h50min
6.1.4 – Tempo mínimo de permanência na sala de prova – 01 (uma) hora.
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6.1.5 – Link de acesso e horário de realização – o mesmo será divulgado em até 10 (dez) dias
antes da data da realização da prova.
6.1.6 – A Prova Escrita Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez).
6.1.7 – Serão eliminados os candidatos que faltarem na prova ou acertarem menos de 15
questões na prova de Ética Médica.
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DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

7.1.

A Prova Objetiva será aplicada em 01 de agosto de 2021 (domingo) para todos os candidatos de
forma virtual em um ambiente online, controlado e seguro, na mesma data e no mesmo horário,
em razão da pandemia de COVID-19.

7.2.

A referida prova será realizada no prazo mínimo de 1 (uma) hora e máximo de 3 (três) horas.

7.3.

Para a prova o candidato necessitará de um computador e de um smartphone, simultaneamente;

7.4.

Pelo computador o candidato terá acesso à prova e pelo smartphone terá acesso, via web
conferência, ao fiscal-tutor que fará a sua identificação e acompanhará toda a aplicação da prova;

7.5.

Para a identificação, o candidato deverá estar munido de Cédula de Identidade expedida pela
Secretaria de Segurança Pública, ou Carteira de Trabalho e de Previdência Social, ou Carteira
Nacional de Habilitação com fotografia, ou Carteira expedida por Órgãos ou Conselho de Classe,
que na forma da Lei valem como instrumento de identidade, devendo ser o mesmo documento
apresentado na inscrição.
7.5.1. Será exigida a apresentação do documento original, não sendo aceitas cópias, ainda que
autenticadas. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de modo a permitir com
clareza a identificação do candidato. Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros
documentos diferentes dos acima estabelecidos.

7.6.

As questões das provas deverão ser respondidas pelo computador, contendo software seguro.

7.7.

Não será permitida a realização de prova em equipamentos móveis de qualquer tipo (a saber:
tablets, celulares etc.), tampouco a utilização de fone de ouvido, calculadora, protetores
auriculares, livros, relógio de pulso etc.

7.8.

Será utilizado um navegador específico para a prova e será necessário que seja instalado o
software indicado no computador do candidato, o prazo para instalação e configuração do software
é até o dia 28 de julho de 2021.

7.9.

Após a confirmação do pagamento da inscrição serão enviadas para o e-mail do candidato as
instruções para instalação do programa e a realização da prova online;

7.10. Para fazer a prova o candidato necessitará de 1 senha. A senha que será informada pelo fiscal-tutor
durante a web-conferência;
7.11. Será fornecida aos candidatos toda a assistência por Whatsapp, antes e durante a prova.
2

7.12. O link da vídeo chamada será enviado por e-mail e SMS no dia 29 de julho de 2021. Caso o
candidato não o receba, deverá entrar em contato pelo WhatsApp informado nas instruções.
7.13. Dos equipamentos necessários para execução da prova:
7.13.1.

7.13.2 .
7.13.3.
7.13.4.
7.13.5.
7.13.6.
7.13.7.
7.13.8.

Para a realização da prova on-line será necessário que o candidato disponha de
computador (desktop ou notebook) em pleno funcionamento, que atenda aos
seguintes requisitos mínimos:
Sistema Operacional: Windows (8.1 ou superior) ou MacOS;
Processador Core i3 ou compatível ou superior;
Memória RAM 4GB ou superior;
Fonte de energia com capacidade para 5 horas de preferência conectado à rede
elétrica;
Espaço de armazenamento mínimo em disco de 500MB;
Internet com Velocidade mínima de 10 (dez) Mbps (megabits por segundo);
Smartphone ou Tablet: Compatível com o aplicativo Google Meet.

7.14. A Unimed Jundiaí e Edudata não se responsabilizam por quaisquer motivos de ordem técnica dos
aparelhos eletrônicos, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação,
procedimento indevido do participante e/ou outros fatores que impossibilitem a transferência de
dados.
7.15. É de responsabilidade exclusiva do participante garantir os requisitos técnicos e de internet
durante a realização da prova.
7.16. Não haverá aplicação de provas fora da data e horário estabelecidos e não haverá segunda
chamada ou repetição de provas, seja qual for o motivo alegado para a ausência, atraso ou
impossibilidade do candidato, implicando na sua eliminação do Processo Seletivo.
7.17. A prova on-line ocorrerá com monitoramento remoto, e cada candidato será acompanhado ao vivo
pelo fiscal, por meio de vídeo (câmera) e áudio (microfone). Toda a prova será gravada em áudio e
vídeo.
7.18. Durante o período de realização da prova on-line, o navegador utilizado também desabilitará a
utilização de outras funções e softwares no computador do candidato, não permitindo a consulta à
internet ou acesso a softwares ou aplicativos.
7.19. O candidato fica proibido manter seu computador conectado a mais de um monitor e/ou projetor.
7.20. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos das marcações incorretas.
7.21. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
7.21.1. se apresentar após o horário estabelecido;
7.21.2. não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
7.21.3. ausentar-se da sala de provas, sem autorização;
3

7.21.4. não encaminhar a prova finalizada;
7.21.5. acertar menos de 15 questões na prova de Ética;
7.21.6. não apresentar um dos documentos exigidos no item 7.5 deste Edital;
7.21.7. ausentar-se da sala de provas antes de decorrida 01h00min de prova;
7.21.8. for surpreendido durante a realização da prova em comunicação com outras pessoas, bem
como portando equipamentos não autorizados, conforme disposto no item 7.7;
7.21.9. lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova;
7.21.10. ofender, agredir ou constranger qualquer membro da organização do Processo Seletivo,
candidatos ou auxiliares;
7.21.11.atrapalhar, impedir ou dificultar o bom andamento dos trabalhos.
7.22.

A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante o período de realização da prova,
deverá manter acompanhante, que ficará responsável pela guarda da criança. A candidata nessa
condição que não manter acompanhante não realizará a prova.

7.23.

O caso citado no item 7.21, bem como outros casos de emergência, devem ser comunicados à
EDUDATA INFORMATICA pelo e-mail selecaounimedjundiai@edudata.com.br.

7.24.

O atendimento aos casos de emergência ficará sujeito a análise de razoabilidade e viabilidade do
pedido pela EDUDATA INFORMÁTICA.

Jundiaí, 13 de julho de 2021.

Dr. Nilton Jesus Fernandes
Diretor Presidente
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CRONOGRAMA DA SELEÇÃO PÚBLICA PARA FILIAÇÃO DE MÉDICOS
DA UNIMED JUNDIAÍ – EDITAL Nº 01/2021–
Nº DA
ETAPA DO
PROCESSO

NOME DA ETAPA DO
PROCESSO

DATA/PERÍODO

1

Edital

03 de maio de 2021

2

Recurso Edital

3

Fase 1 – Inscrição

De 06 de maio às
10h00min a 14 de julho
de 2021 às 16h00min

Período de inscrição dos candidatos no Processo de Seleção Pública de
Prova e Títulos da UNIMED JUNDIAÍ no site da EDUDATA INFORMÁTICA

4

Fase 1 – Pagamento

De 06 de maio a 15 de
julho de 2021

Período para pagamento da Inscrição.

5

Prazo final para a
instalação do software

28 de julho de 2021

Envio das instruções no e-mail do candidato após a confirmação do
pagamento da inscrição.

6

Link da vídeo chamada

29 de julho de 2021

Envio do link da vídeo chamada por e-mail e SMS

7

Fase 2 – Prova

01 de agosto de 2021

Realização da Prova Objetiva – fechamento dos portões às 08h50min

8

Gabarito

02 de agosto de 2021

Publicação do gabarito da Prova Objetiva.

9

Recurso Prova Objetiva

03 e 04 de agosto de
2021

Interposição de recurso referente às questões da Prova Objetiva.

10

Publicação da
Classificação
Preliminar

09 de agosto de 2021

Divulgação da classificação preliminar do Processo de Seleção Pública.

11

Convocação – Prova de
Títulos

16 de agosto de 2021

Convocação dos classificados para a Prova de Títulos

12

Fase 3 - Prova de Títulos e
Entrega de Documentos

23 e 24 de agosto de
2021

Apresentação dos documentos para homologação e classificação da prova
de títulos.

13

Publicação da
Classificação
Preliminar

31 de agosto e 01 de
setembro de 2021

Publicação da classificação preliminar do Processo de
Seleção Pública – Prova Objetiva + Prova de Títulos

14

Recurso Prova de Títulos

02 e 03 de setembro de
2021

Interposição de recurso referente à Prova de Títulos.

15

Publicação da
Classificação Final

06 de setembro de 2021

Publicação final dos aprovados e classificados em todas as
fases do processo seletivo.

16

Fase 4 – Entrega de
Documentos e
Integralização Capital
Social

08 a 30 de setembro de
2021

Entrega dos documentos constantes no item 12.9 e Integralização das
quotas-partes do capital social e assinatura do Livro de Matrícula.

DESCRIÇÃO DA ETAPA DO PROCESSO
Publicação do Edital nº 01/2021

04 e 05 de maio de 2021 Interposição de recurso contra o Edital.

•Nota: As datas apresentadas são meramente previstas e podem ser alteradas. Deve o candidato acompanhar as publicações pelo
site https://www.edudata.com.br/
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