PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
E-mail: saude@capitaoeneas.mg.gov.br

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 003, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021

O Secretário de Saúde do Município de Capitão Enéas, no uso de suas atribuições, torna
pública a seguinte retificação ao Edital do Processo de SELEÇÃO PÚBLICA
SIMPLIFICADA para composição PREENCHIMENTO DE VAGAS e composição de
CADASTRO DE RESERVA para futura e eventual contratação de pessoal para os
quadros da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPITÃO ENÉAS/MG
durante o ano de 2021, cujas alterações estão a seguir elencadas:

1.

No anexo 1, Especificações dos Cargos, inclusão dos cargos de Fonoáudiologo e Auxiliar
Administrativo:

Fonoáudiologo

Agente
administrativo

2.
1.1

40h

R$
2.220,72

Ensino Superior
Completo

Entrevista pessoal e avaliação
curricular com necessária
apresentação de comprovantes.

40h

R$
1.100,00

Ensino fundamental
Completo

Entrevista pessoal e avaliação
curricular com necessária
apresentação de comprovantes.

Sobre os critério de seleção, ONDE SE LÊ:

Este Processo Seletivo Simplificado constitui-se de:
a) Aplicação de prova de redação com tema a ser informado no momento da aplicação e
análise de títulos que deverão ser apresentados no momento da inscrição. A prova de
Redação será aplicada no momento da inscrição e o candidato terá o prazo de 40
minutos para realização. O peso será de 45 pontos. Os títulos equivalerão a 05 pontos,
sendo no máximo 01 ponto por cada título ou certificado. O total da pontuação da
prova de redação + títulos será de 50 (cinquenta) pontos. O candidato(a) deverá trazer
caneta esferográfica azul ou preta, não sendo aceitável a utilização de lápis para a
realização da prova.

LEIA-SE:
1.1

Este Processo Seletivo Simplificado constitui-se de:

a) Aplicação de prova de redação com tema a ser informado no momento da aplicação e
análise de títulos que deverão ser apresentados no momento da inscrição. A prova de
Redação será aplicada no momento da inscrição e o candidato terá o prazo de 40
minutos para realização. A proposta de redação deve conter NO MÍNIMO 25 linhas. O
peso será de 45 pontos. Os títulos equivalerão a 05 pontos, sendo no máximo 01 ponto
por cada título ou certificado. O total da pontuação da prova de redação + títulos será
de 50 (cinquenta) pontos. O candidato(a) deverá trazer caneta esferográfica azul ou
preta, não sendo aceitável a utilização de lápis para a realização da prova.

3.

Sobre a data de divulgação do edital, ONDE SE LÊ:

4.

DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO RESULTADO PRELIMINAR E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
FINAL
e) O resultado final será divulgado no endereço eletrônico www.capitaoeneas.mg.gov.br, no
dia 16/10/2021.

LEIA-SE:

4. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO RESULTADO PRELIMINAR E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
FINAL
e) O resultado final será divulgado no endereço eletrônico www.capitaoeneas.mg.gov.br, no
dia 16/11/2021.

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.

Capitão Enéas, 13 de outubro de 2021.

Adriano Souza Santos
Secretário Municipal de Saúde

