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FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO DE SAÚDE DE MAUÁ 

REDE DE SAÚDE E HOSPITAL DECLÍNICAS DR. RADAMÉS 
NARDINI 

 
EDITAL Nº 01/2016 - EDITAL DE ABERTURA 

 

 

 

A Fundação do ABC, por meio do Complexo de Saúde de Mauá - COSAM, no uso de suas atribuições legais, TORNA 
PÚBLICA a RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01/2016 do PROCESSO SELETIVO do Complexo de Saúde de Mauá - COSAM, 
Rede de Saúde do Município de Mauá e do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC. 
 
 

ONDE SE LÊ: 

 
5.3 PROVA DE DIREÇÃO VEICULAR 
5.3.4 A prova de direção veicular será avaliada de acordo com os seguintes critérios: 
a. Verificação se o Candidato tem domínio sobre questões técnicas (conservação e segurança do veículo): de 0(zero) 
a 10 (dez) pontos; 
b. Manobra de baliza/garagem: de 0 (zero) a 15 (quinze) pontos; 
c. Direção com base nas determinações de sinalização: de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos; 
d. Conhecimento de sinalização: de 0 (zero) a 15 (quinze) pontos: 
e. Postura técnica de direção veicular em trânsito: de 0 (zero) a 10 (dez) pontos; 
f. Controle e domínio do veículo: de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos; 
g. Postura técnica e comportamental do Candidato: de 0 (zero) a 10 (dez) pontos 
 

 

 

LEIA-SE: 
 

5.3 PROVA DE DIREÇÃO VEICULAR 
5.3.4 A prova de direção veicular será avaliada de acordo com os seguintes critérios: 
a. Verificação se o Candidato tem domínio sobre questões técnicas (conservação e segurança do veículo): de 0(zero) 
a 10 (dez) pontos; 
b. Manobra de baliza/garagem: de 0 (zero) a 15 (quinze) pontos; 
c. Direção com base nas determinações de sinalização: de 0 (zero) a 20 (trinta) pontos; 
d. Conhecimento de sinalização: de 0 (zero) a 15 (quinze) pontos: 
e. Postura técnica de direção veicular em trânsito: de 0 (zero) a 10 (dez) pontos; 
f. Controle e domínio do veículo: de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos; 
g. Postura técnica e comportamental do Candidato: de 0 (zero) a 10 (dez) pontos 
 

 
 
 

Santo André, 30 de junho de 2016. 
 

Diretor Geral 
COMPLEXO DE SAÚDE DE MAUÁ – COSAM – FUNDAÇÃO DO ABC 


