EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2020
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2020/SESMA
PROGRAMA SAÚDE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA

O Secretário Municipal de Saúde, SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO, no uso de
suas atribuições, torna pública a 2ª CONVOCAÇÃO para apresentar as vias
originais das documentações encaminhadas via e-mail e assinatura de contrato
referente ao Processo Seletivo Simplificado–PSS/001, conforme estabelecido
no Edital nº 001/2020-SESMA.
Considerando que na primeira convocação não foram preenchidas 01(uma)
vaga para a função de Enfermeiro e 01(uma) vaga para Técnico de
Enfermagem, devido à desistência dos candidatos convocados para as funções
supracitados;
Considerando que a vaga ofertada para PcD para Enfermeiro não foi
preenchida por não haver candidato interessado, será convocado um
Enfermeiro com vaga de livre concorrência para preenchimento do quadro de
vagas ofertadas para a função, obedecendo o Edital nº 001/2020;
Considerando que todos os candidatos listados no quadro abaixo foram
aprovados com observância dos critérios estabelecidos no Edital 001/2020 SESMA, nos termos a seguir especificados:
1. Os candidatos listados no quadro abaixo foram aprovados na Terceira Fase
do PSS/001 –Análise Documental e Avaliação Curricular, observado o número
de vagas ofertadas no Edital nº 001/2020-SESMA;
2. Os candidatos deverão se apresentar no local, data e hora especificadas no
quadro abaixo, munidos dos originais dos documentos exigidos no item 6.1 do
Edital nº 001/2020–SESMA;
3. A não apresentação do candidato no local, data e hora marcados, assim
como a não apresentação dos documentos obrigatórios, implicará em
desistência da vaga e eliminação no PSS;

4. O candidato será lotado de acordo com a conveniência e necessidade da
SESMA;
5. O candidato para ser contratado (a) deverá obedecer aos requisitos
estabelecidos no Item 10 e seus subitens, no que concerne no Edital 001/2020SESMA.
Belém, 15 de abril de 2020.
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