ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
SECRETARIA DA SAÚDE

ERRATA EDITAL PROCESSO SELETIVO 03/2014

No Edital 03/2014 do Processo Seletivo da Secretaria Municipal da Saúde de Camboriú,

3. DAS INSCRIÇÕES
Onde se lê:

3.1 As inscrições deverão ser realizadas, gratuitamente, na sede da Secretaria Municipal de Saúde
de Camboriú, no Departamento de Recursos Humanos, na Rua Porto Alegre, nº 698 - Centro –
Camboriú/SC, no período compreendido entre 06 a 31 de Janeiro de 2013, no horário das 8h às 12h
e 13h30 às 17h30.
Leia-se:

3.1 As inscrições deverão ser realizadas, gratuitamente, na sede da Secretaria Municipal de Saúde
de Camboriú, no Departamento de Recursos Humanos, na Rua Porto Alegre, nº 698 - Centro –
Camboriú/SC, no período compreendido entre 06 a 31 de Janeiro de 2014, no horário das 8h às 12h
e 13h30 às 17h30.
5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
Onde se lê:

5.1 As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão deferidas e homologadas
pela autoridade competente. O ato de homologação e a lista das inscrições não homologadas serão
divulgados, no dia 03 de Fevereiro de 2013, no site oficial do município, no endereço eletrônico:
www.cidadedecamboriu.sc.gov.br, bem como será afixado, em local visível, na Secretaria
Municipal de Saúde, com os nomes dos candidatos habilitados a fazer prova escrita e entrevista, em
ordem alfabética.
Leia-se:

5.1 As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão deferidas e homologadas
pela autoridade competente. O ato de homologação e a lista das inscrições não homologadas serão
divulgados, no dia 03 de Fevereiro de 2014, no site oficial do município, no endereço eletrônico:
www.cidadedecamboriu.sc.gov.br, bem como será afixado, em local visível, na Secretaria
Municipal de Saúde, com os nomes dos candidatos habilitados a fazer prova escrita e entrevista, em
ordem alfabética.

11. DO PROCESSO SELETIVO
Onde se lê:

11.2.1 A segunda fase consistirá em prova escrita de caráter classificatório, com peso 10,0 (dez),
que será realizada no dia 13 de fevereiro de 2013, às 19h30, com duração de duas horas e meia.
Leia-se:

11.2.1 A segunda fase consistirá em prova escrita de caráter classificatório, com peso 10,0 (dez),
que será realizada no dia 13 de fevereiro de 2014, às 19h30, com duração de duas horas e meia.

12. CRONOGRAMA DE PROVAS
Onde se lê:
RESULTADO FINAL

21.02.2013

17h

21.02.2014

17h

Leia-se:
RESULTADO FINAL

Essas alterações atendem ao interesse público e retificações técnicas.

Camboriú, 17 de Janeiro de 2014.

Márcia Regina Oliveira Freitag
Secretária Municipal da Saúde

