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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE 

ESPECIALISTA EM SAÚDE MUNICIPAL – ENFERMAGEM  

E ASSISTENTES TÉCNICOS EM SAÚDE – ENFERMAGEM 

  

ERRATA N° 2 ao EDITAL N° 01, DE 16 DE MARÇO DE 2021 
 

1 - Considerando a necessidade de esclarecimento sobre os critérios de classificação dos candidatos, 

fica alterado o item 6 do Edital nº 001/2021, sendo a nova redação:  

6- DA CLASSIFICACÃO  

6.1 A classificação dos candidatos será definida pelo somatório da pontuação obtida após a 

análise do currículo e dos títulos.  

6.2 A classificação final dos candidatos será feita na ordem decrescente da nota final. A 

classificação se dará a partir dos seguintes critérios:  

a) Anos de experiência no cargo: 10 pontos a cada ano completo de experiência na função.  

A experiência deverá ser comprovada, mediante cópia autenticada de contrato de trabalho ou 

CTPS, para efetivação da contratação. 

b) Titulação, sendo: Doutorado: 10 pontos, Mestrado: 5 pontos, e Especialização: 2 pontos, 

para o cargo de nível superior. 

A titulação deverá ser comprovada, mediante cópia autenticada do diploma ou documento que 

ateste a conclusão do curso, para efetivação da contratação. 

6.3 Em caso de empate, prevalecerá o candidato com maior tempo de experiência. Persistindo 

o empate, terá preferência aquele de maior idade.  

6.4 Os candidatos classificados e não convocados integrarão um banco de reserva pelo 

período em que vigorar este Edital, podendo ser convidados a assumir vaga, segundo a ordem 

de classificação. 

 

2 – Onde se lê “Enfermeiro”, leia-se “Especialista em Saúde Municipal – Enfermagem”, e onde se lê 

“Técnico em Enfermagem”, leia-se “Assistente Técnico em Saúde – Enfermagem” 

3 – Local de trabalho: Os contratados exercerão suas atividades no Hospital de Campanha montado 

especialmente para os pacientes internados em decorrência do COVID-19, na Ala Covid do Hospital 

Municipal Dr. Joaquim Brochado, no Centro de Atendimento do COVID-19 e nas equipes volantes. 

4 – A remuneração do Assistente Técnico em Saúde – Enfermagem será de R$ 2.065,49 + 

Adicional de Insalubridade (grau máximo). 

Assim, é a presente para retificar aquele conteúdo nos exatos termos                  aqui destacados. 
 

Unaí, 17 de março de 2021. 
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