
  

RETIFICAÇÃO 01 EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2017 – SMS/PMS  
 

A Comissão do Processo Seletivo instituída pela Portaria nº 7.267/2017, no uso das suas 
atribuições que lhe confere, considerando a necessidade de alterar o edital 001/2017 – 
SMS/PMS, torna público, que nesta data, foram retificadas as informações do Edital nº 
001/2017 – SMS/PMS, passando a constar as seguintes informações: 
 
1. No Edital 001/2017 – SMS/PMS, item 3.4, DOS CARGOS, FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA, 
VENCIMENTO, CARGA HORÁRIA, E NÚMERO DE VAGAS, onde se lê: 
 
c) Médico - ESF 

HABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL/REQUISITOS 

CARGA HORARIA REMUNERAÇÃO VAGAS 

Portador de certificado de 
conclusão do curso superior 
com registro no respectivo 
órgão fiscalizador do 
exercício profissional. 

40hs/semanais  R$ 14.460,19 01 

 
Leia-se: 
 
c) Médico - ESF 

HABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL/REQUISITOS 

CARGA HORARIA REMUNERAÇÃO VAGAS 

Portador de certificado de 
conclusão do curso superior 
com registro no respectivo 
órgão fiscalizador do 
exercício profissional. 

40hs/semanais 
 R$ 14.460,19 + 

gratificação 
01 

 
2. No Edital 001/2017 – SMS/PMS, item 8, DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA 
OBJETIVA, onde se lê: 
8.6. Não será admitido o ingresso de candidatos no local de realização das provas após o 
fechamento dos portões, que ocorrerá às 08h20min (horário de Brasília) no período matutino, 
do dia 11/02/2018. 
 
Leia-se: 
 
8.6. Não será admitido o ingresso de candidatos no local de realização das provas após o 
fechamento dos portões, que ocorrerá às 08h20min (horário de Brasília) no período matutino, 
do dia 18/02/2018. 
 
 
 



  

3. No Edital 001/2017 – SMS/PMS, ANEXO III – CRONOGRAMA, onde se lê: 
 

ETAPA DATAS 

Publicação do Edital 15/12/2017 

Período de inscrição para todos os candidatos 
22/01/2018 a 
26/01/2018 

Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais 
para realização das provas objetivas. 

31/01/2018 

Prazo para recurso quanto à homologação das inscrições 05/02/2018 

Prova Objetiva 11/02/2018 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva 12/02/2018 

Recebimento de recurso contra gabarito preliminar 14/02/2018 

Publicação do gabarito oficial e Homologação do Resultado Final 21/02/2018 

 
Leia-se: 
 

ETAPA DATAS 

Publicação do Edital 15/12/2017 

Período de inscrição para todos os candidatos 
22/01/2018 a 
26/01/2018 

Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais 
para realização das provas objetivas. 

31/01/2018 

Prazo para recurso quanto à homologação das inscrições 05/02/2018 

Prova Objetiva 18/02/2018 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva 19/02/2018 

Recebimento de recurso contra gabarito preliminar 21/02/2018 

Publicação do gabarito oficial e Homologação do Resultado Final 28/02/2018 

 
 
Schroeder (SC), 19 de dezembro de 2017. 
 
 
 

Comissão Processo Seletivo 


