
PREFEITURA DE SÃO CRISTÓVÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL Nº 01/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS

ERRATA
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2022 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para a contratação temporária e formação de Cadastro 
Reserva, para atuação na rede de atenção à saúde de São Cristóvão, por prazo determinado nos termos da Lei 087/2010 de 08 de maio de 2010, 
alterada pelas Leis Municipais 198/2014 de 09 de abril de 2014 e 240/2015 de 02 de julho de 2015, tendo em vista a necessidade do preenchimento de 
vagas existentes e formação de cadastro de reserva, mediante as condições estabelecidas neste edital.
Pelo presente Termo, fica RETIFICADO o EDITAL Nº01/2022/SMS, cujo objeto é contratação temporária e formação de Cadastro Reserva, para 
atuação na rede de atenção à saúde de São Cristóvão.
ONDE SE LÊ:

INCRIÇÕES
A inscrição dos candidatos para as vagas ofertadas implica no conhecimento e aceitação das condições definidas neste edital, sobre as quais o 
candidato não poderá alegar desconhecimento. Participarão da Avaliação de Títulos todos os candidatos devidamente inscritos na seleção, que 
serão avaliados por meio da documentação a ser entregue, no ato da inscrição, pelo próprio candidato;
As inscrições serão realizadas presencialmente no auditório do Paço Municipal, sendo o acesso pela Praça São Francisco e ocorrerão no período de 
19 e 20 de a b r i l de 2022, das 09h00min às 15h00min. Ponto de Referência: Praça São Francisco;
No ato da inscrição, o (a) candidato (a) deverá entregar CÓPIAS AUTENTICADAS e encadernadas dos documentos abaixo relacionados:
Ficha de Inscrição devidamente assinada comprovando a entrega das CÓPIAS AUTENTICADAS dos documentos pessoais e títulos. O (A) 
candidato (a) receberá o protocolo de entrega com a assinatura do recebedor da documentação;
Os documentos são os seguintes:
a) Cópia autenticada do Documento de identificação com foto;
b) Cópia autenticada do CPF;
c) Cópia autenticada do Comprovante de residência;
d) Cópia autenticada do Comprovante de quitação do Serviço Militar (apenas para o sexo masculino);
e) Cópia autenticada da Certidão de quitação eleitoral;
f) Cópia autenticada do Diploma de Nível Superior, de acordo com a função escolhida;
g) Cópia autenticada do Certificado de Conclusão de Ensino Médio ou Técnico, de acordo com a função escolhida;
h) Cópia autenticada do Registro Profissional no respectivo Conselho de Classe;
i) Cópia autenticada das Comprovações de Títulos.

LEIA-SE:
A inscrição dos candidatos para as vagas ofertadas implica no conhecimento e aceitação das condições definidas neste edital, sobre as quais o 
candidato não poderá alegar desconhecimento. Participarão da Avaliação de Títulos todos os candidatos devidamente inscritos na seleção, que 
serão avaliados por meio da documentação a ser entregue, no ato da inscrição, pelo próprio candidato;
As inscrições serão realizadas presencialmente no auditório do Paço Municipal, sendo o acesso pela Praça São Francisco e ocorrerão no período de 
19 e 20 de a b r i l de 2022, das 09h00min às 15h00min. Ponto de Referência: Praça São Francisco;
No ato da inscrição, o (a) candidato (a) deverá entregar cópias encadernadas dos documentos abaixo relacionados:
Ficha de Inscrição devidamente assinada comprovando a entrega das cópias dos documentos pessoais e títulos. O (A) candidato (a) receberá o 
protocolo de entrega com a assinatura do recebedor da documentação;
Os documentos são os seguintes:
a) Cópia do Documento de identificação com foto;
b) Cópia do CPF;
c) Cópia do Comprovante de residência;
d) Cópia do Comprovante de quitação do Serviço Militar (apenas para o sexo masculino);
e) Cópia da Certidão de quitação eleitoral;
f) Cópia do Diploma de Nível Superior, de acordo com a função escolhida;
g) Cópia do Certificado de Conclusão de Ensino Médio ou Técnico, de acordo com a função escolhida;
h) Cópia do Registro Profissional no respectivo Conselho de Classe;
i) Cópia das Comprovações de Títulos.

ONDE SE LÊ:
CONVOCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde convocará, por meio de Edital publicado no site www.saocristovao.se.gov.br e no Diário Oficial do Município, os 
(as) candidatos (as) selecionados (as) de acordo com a ordem classificatória para a entrega dos documentos e laudo médico por profissional 
habilitado, constando assinatura e carimbo com o número do Conselho Regional de Medicina, atestando que o candidato está apto a exercer a função 
que foi classificado;
LEIA-SE:
A Secretaria Municipal de Saúde convocará, por meio de Edital publicado no site www.saocristovao.se.gov.br e no Diário Oficial do Município, os 
(as) candidatos (as) selecionados (as) de acordo com a ordem classificatória para a entrega dos documentos faz- se necessário à comprovação dos 
documentos originais dos títulos, uma vez que foi apresentado cópia no ato da inscrição e laudo médico por profissional habilitado, constando 
assinatura e carimbo com o número do Conselho Regional de Medicina, atestando que o candidato está apto a exercer a função que foi classificado, 
tendo caráter desclassificatório a não apresentação para conferência dos documentos originais dos títulos. 
Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no Edital nº 01/2022.
São Cristóvão, 12 de abril de 2022.

FERNANDA RODRIGUES DE SANTANA GÓES
Secretária Municipal de Saúde
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