SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL Nº 002/2018
O Município de Terra Alta, do Estado do Pará, pessoa jurídica, de direito
público, inscrito no CNPJ sob o nº 34.823.518/0001-47, com sede na Av. Jarbas
Passarinho, nº. 123, Bairro Centro, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna
público o edital do Processo Seletivo Público, visando à necessidade ao
preenchimento de vagas para os cargos de Agentes Comunitários de Saúde, Agente
Combate às Endemias

RETIFICA
Onde se lê
1.0 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - Estão abertas, no período de 02/04/2018 ao dia 06/04/2018, no Município de Terra
Alta-PA, as inscrições para o processo seletivo destinado ao provimento de função
pública, para atuar especificamente no Programa Estratégia Saúde da Família – ESF,
instituído pelo Governo Federal e executado pelo Governo Municipal através da
Secretaria Municipal de Saúde, cujo número de vagas, área de atuação, carga horária,
vencimentos, estão estabelecidos no quadro especificado neste edital. O presente
Processo Seletivo Público será regido por este edital e estará sob inteira
responsabilidade de organização e execução pela Secretaria Municipal de Saúde.

Leia-se
1.0 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - Estão abertas, no período de 02/04/2018 ao dia 11/04/2018, no Município de Terra
Alta-PA, as inscrições para o processo seletivo destinado ao provimento de função
pública, para atuar especificamente no Programa Estratégia Saúde da Família – ESF,
instituído pelo Governo Federal e executado pelo Governo Municipal através da
Secretaria Municipal de Saúde, cujo número de vagas, área de atuação, carga horária,
vencimentos, estão estabelecidos no quadro especificado neste edital. O presente
Processo Seletivo Público será regido por este edital e estará sob inteira
responsabilidade de organização e execução pela Secretaria Municipal de Saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RETIFICA O CRONOGRAMA GERAL
ANEXO II
CRONOGRAMA GERAL
ATIVIDADES
Publicação do Edital
Período de Inscrições incluindo Pessoas com deficiência
Período de entrega da solicitação de atendimento especial
Período de inscrições para candidatos hipossuficientes solicitarem
isenção de pagamento de taxa de inscrição com a devida entrega
de documentação

DATAS PREVISTAS
12/03/2018
02 a 06/04/2018
02 a 06/04/2018
02 a 11/04/2018

Divulgação das Inscrições com pedido de Isenção de Taxa
Deferida e Indeferida

13/04/18

Divulgação da lista dos candidatos inscritos e candidatos com
deficiência
Prazo para reclamação contra indeferimento de inscrição

13/04/18
16/04/18

Divulgação Definitiva das Inscrições Homologadas e informações
sobre os locais da prova objetiva
Aplicação da prova objetiva
Divulgação do gabarito preliminar
Prazo para entrega dos recursos contra gabarito preliminar
Divulgação do gabarito definitivo
Divulgação do resultado da prova objetiva
Prazo para entrega dos recursos contra resultado da prova
objetiva
Divulgação do resultado da prova objetiva após análise de
recursos
Convocação para provas de títulos
Prazo para entrega da titulação
Divulgação do resultado da prova de títulos
Prazo para entrega dos recursos contra resultado da prova de
títulos
Divulgação do resultado da prova de títulos após análises de
Possíveis recursos
Divulgação do resultado final
Período do Curso Introdutório

17/04/18
29/04/2018
02/05/2018
03/05/2018
04/05/2018
07/05/2018
08/05/2018
09/05/2018
10/05/2018
10 e 11/05/2018
14/05/2018
15/05/2018
16/05/2018
17/05/2018
21 a 25/05/2018

