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Assunto: Termo de Encerramento geral por prazo do Processo Seletivo CEP28 
01/2012 
 

O “Centro de Estudos e Pesquisas 28”, CEP28, organização social em saúde, qualificada no 

Município do Rio de Janeiro, neste ato representado na forma de seu estatuto social, informa: 

 

Que o Processo seletivo 001/2012, conforme edital publicado no site do CEP28 

(www.cep28.org.br) e no do IBFC (www.ibfc.org.br/concurso/cep28-1202/), e em extrato 

resumido no DOM do Município do Rio de Janeiro no dia 06 de Fevereiro de 2012, página 53, 

prevê em seus artigos 11.3, 11.3.1 e 11.3.2: 

 
11.3. O processo seletivo terá o prazo de validade, para todos os efeitos, de 01 (um) ano 

contados a partir da data da publicação do resultado final, podendo esse prazo ser prorrogado 

uma vez, a critério do Centro de Estudos e Pesquisas 28, por igual período, desde que exista 

interesse público. 

11.3.1. O prazo de validade do processo seletivo e o prazo de prorrogação, se houver, 

alcançarão os cargos que vagarem ou forem criados no decorrer destes prazos, sendo os 

candidatos remanescentes contratados ou admitidos, desde que haja interesse Público. 

11.3.2. O período de validade estabelecido para este Processo Seletivo não gera para 

ao Centro de Estudos e Pesquisas 28 a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos 

aprovados, reservando-se à Administração o direito de proceder às convocações em número 

que atenda aos interesses e às necessidades dos serviços, de acordo com a disponibilidade 

orçamentário-financeira e o limite de cargo vago existente. 

 

Considerando que a data de publicação do resultado final foi em 02 de Maio de 2012, decorrido, 

portanto 12 meses (1 ano) da mesma, e ainda que neste período foram realizadas 680 convocações 

dentre os classificados no processo em múltiplos cargos, e que o processo de implantação e expansão 

de serviços do Hospital da Mulher Mariska Ribeiro, em Bangu, foi concluído em 01 de Maio de 2013. 

 

Opta esta direção pela não prorrogação da validade do referido processo e, portanto pelo 

encerramento geral por prazo do Processo Seletivo CEP28 01/2012. A partir desta data encerra-se 

qualquer expectativa de convocação ou contratação advinda do referido processo seletivo. 

 

O CEP28 reserva o direito de utilizar as bases de dados do referido processo para qualquer atividade de 

divulgação e vagas, ou de outros processos seletivos futuros, da própria unidade ou de quaisquer outras 

gerenciadas por essa O.S.S. em que haja demanda e oferta de vagas. 

 

Sendo só o que havia a informar, colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos 

que forem necessários, no e-mail atendimento@cep28.org.br. 
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