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República Federativa do Brasil
Estado de Pernambuco
Prefeitura de ttapetlm
Secretaria Municipal de Saúde
EDITAL n.". 002/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLlFICADO - COVID 19
(Processo Administrativo PSS n.º. 0001/2021)
PRORROGAÇÃO DOS PRAZO DE INSCRIÇÕES

A Prefeitura Municipal de ltapetim , Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições
legais e com vistas ao atendimento de necessidade de serviço temporário e excepcional , por meio de
sua Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado, toma pública a prorrogação do período
de inscrição para participação no Processo Seletivo Simplificado que objetiva o preenchimento de
vagas e fonnação de cadastro reserva de profissionais de saúde para exercer funções perante os

serviços de saúde relacionados ao enfretamento a Pandemia do Coronavírus (Covid 19), por
tempo detenninado, em regime especial de Direito Administrativo, observado o disposto no inciso

IX, do artigo 37 da Constituição Federal; na forma prevista no artigo 71 da Lei Municipal n.º.
0 12/1998, regulamenta.da pela Lei Municipal n.º. 355/2016, e consoante às normas contidas neste

Edital
L DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZO DE INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e
condjções estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
2. O candidato deverá efetuar a inscrição exclusiva e excepcionalmente pela Internet: via email : processoseletivo(â),itapetim.pe.gov.br, das 00h e 0tmin do dia 14 de janeiro de 2020, até às
23h e 59min do dia 29 de janeiro de 2021, conforme os procedimentos estabelecidos no Edital n.º.

oo J/2020, disponível em http://itapeti m. pe.gov.br/images/arguivos/documentos/ 161 03 83488.pdf.

n - DO CRONOGRAM DE EVENTOS:
J. Em razão da prorrogação do período de inscrição para participação no Processo Seletivo

Simplificado o.º. 001/2021 , o Cronograma constante do Anexo II do Edital n.º. 001 /2021 , passa a
viger com as seguintes datas:
CRONOGRAMA

FASES

PERIODO/DATAS
,_ l_n_sc__r-iço
___e_s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ·--r----;:::D;:--a-s -;:O-;;-'Oh.; -:-:::OO::--m
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23h :59min do dia 29/01 /2021
Anáh se dos C urrículos pela Comissão

31 /01/2021

República Federativa do Brasil
Estado de PemambucO
Prefettura de ltapetlm
Secretaria Municipal de Saúde

----PubJ ~ d o Resul~ Preliminar da Análise
dos
Curriculos

--

Publicação das Inscrições Indeferidas

Prazo para apresentação de recursos contra o
Indeferimento de Inscrições e Resultado Preliminar

01 /02/202 1

01 /02/202 1

-

Das OOh:OOmin do dia 02/02/202 1 a ---j
23h:59min do dia 02/01 f202 I

Publicação do julgamento dos recursos

03/02/2021

Publicação da Classificação Final

03/02/202 1

ltapetim (PE), em 22 de Janeiro de 2021.
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