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TERMO ADITIVO II AO EDITAL DE SELE�AO PUBLIC:A SIMPLIFICADA N2 01/2020 
I ,. -· ···----·-·· ·-· ... ·-- --· --i -- . - ... ··--,.- --·-·--· .. 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO SANTO (CE), situada na Rua Jose Matias 
I 

Sampaia, 365. - Centro, Brejo Santoj - CE, representada neste ato pelo Sra. Secretaria 

Municipal GLAISE CRISTINA SILVA FEIJO, torna publico Termo Aditivo ao Edita! de Selecao 

Publics 01/2020 visando realizacao pe Processo de Selecao Publica Simplificada, para a 

contratacao ternporaria de Servidores para preenchimento de vagas do Quadro de Pessoa! 

da Secretaria Municipal de Saude ajustando-se o cronograma disposto nos itens 9 e 10 do 

referido edital, com vistas a oportunizar possibilidade de oferecimento de recursos por parte 

dos candidatos. 

CONSIDERANDO a necessidade de se oportunizar possibilidade de oferecimento de 
" 

recursos por parte dos candidatos que se submeteram �-9 processo seletivo, em obediencia 

aos prindpios constitucionais do Contraditorio, Ampla Defesa e Transparencia, os itens 9 e 

10 do edital 01/2020 passa a viger com as seguintes alteracoes: 

9 - DO CRONOGRAMA 

O Cronograma do Processo de Selecao Simplificada obedecera ao calendario a seguir: 

9.1 - Inscricoes: 04 a 10 de fevereiro de 2020 

9.2 - Analise do Curricula Vitae e documentacao comprobat6ria: 11 e 12 de fevereiro de 

2020 

9.3 - Resultado da analise curricular dia 13 de fevereiro de 2020 a ser divulgado no 

flanel6grafo da sede da Prefeitura Municipal, situada a' Rua Manoel Inacio Bezerra, 192, 

Centro, Brejo santo CE e publicado no Diario Oficial do Municipio: 

r 

http://www.diariomunicipal.eom.br/aprece/o-que-e 
9.4 Prazo recursal: 14 de fevereiro de 2020; 

9.5 Resultado: 17 de fevereiro de 2020, a ser divulgado no flanel6grafo da sede da Prefeitura 

Municipal, situada a Rua Manoel Inacio Bezerra, 192, Centro, Brejo santo - CE e Diario Oficial 

do Municipio: 



9.6 Assinatura do contrato nos dias 18 e 19de fevereiro de fevereiro de 2020. 

DATA ATIVIDADE 

04 a 10 de fevereiro Inscricoes 

11 e 12 de fevereiro Analise curricular 

13 de fevereiro Resultado preliminar 

14 de fevereiro Prazo recursal 

17 de fevereiro Resultado ap6s analise de recursos 

18 e 19 de fevereiro Convocac;:ao 

10- DA ASSINATURA DOS CONTRA TOS 

10.1 - Os candidatos convocados deverao comparecer entre os dias 18 a 19 de fevereiro na 

sede da Prefeitura, situada a Rua Manoel Inacio Bezerra, NQ 192, Centro, Brejo Santo - CE, no 

horario das 08:00hs as 12:00hs, para assinatura do instrumento contratual munidos dos 

seguintes documentos: 02 (duas) fotos 3x4, certidao- de estado civil (nascimento ou 

casamento ), certidao dos dependentes e cartao de vacina: 

10.2 - A ausencia ou o nao cumprimento do disposto no item anterior importara em 

eliminacao do(a) candidato(a), sendo imediatamente convocado(a) o(a) classificado(a) 

seguinte. 

Brejo Santo - CE, 13 de fevereiro de 2020. 
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