
 

 

Chamada Pública 04/2014 

 

EDITAL PROCESSO SELETIVO 001/2014 

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e considerando o 

disposto na Lei nº 2019/10 de 04 de março de 2010 e no DECRETO N.º 107/13 de 15.10.2013, torna 

público, pelo presente Edital, a Chamada Pública, em razão de esgotada a listagem de Técnico de 

Enfermagem Socorrista - SAMU e Auxiliar de Enfermagem classificados, no processo seletivo, 

Edital nº 01/2014, em obediência aos Princípios Constitucionais da Impessoalidade, Publicidade e 

Eficiência Administrativa, tendo em vista que houve vaga remanescente e as que venham a surgir: 

 

Item 1- Cargo: TÉCNICO ENFERMAGEM SOCORRISTA – SAMU – 23/06/2014 das 

09h00min às 10h00min. 

PARA OCUPAÇÃO DE 01 (uma) VAGA DISPONÍVEL PARA TRABALHAR NO SAMU DE 

BOM RETIRO + Cadastro de Reserva. 

PERIODO DE CONTRATAÇÃO: 26/06/2014 a 31/12/2014. 

Carga Horária: 36h (12x36h) semanais, sendo que o horário será definido após a contratação.  

 

Item – 2 Cargo: Auxiliar de Enfermagem – 23/06/2014 das 09h00min às 10h00min. 

PARA OCUPAÇÃO DE 01 (uma) VAGA DISPONÍVEL PARA TRABALHAR NO POSTO DE 

SAÚDE + Cadastro de Reserva. 

PERIODO DE CONTRATAÇÃO: 26/06/2014 a 31/12/2014. 

Carga Horária: 40h semanais, sendo que o horário será definido após a contratação.  

 

- Os candidatos interessados deverão dirigir-se à Secretaria de Administração e Fazenda, munidos de 

cópias e originais dos documentos pessoais, comprovação de sua habilitação, tempo de serviço e 

horas de curso, conforme preconizam os itens 3.15 e subitens, item 9.1 e item 9.2 para a escolha da 

vaga disponível, no dia 23/06/2014 das 09h00min às 10h00min;  

 

- Havendo dois ou mais candidatos para a mesma vaga, a classificação destes candidatos obedecerá 

aos seguintes critérios: 

1º) Maior tempo de atuação no cargo de Técnico de Enfermagem Socorrista no serviço público 

Municipal para o item 1 e Auxiliar de enfermagem para o item 2; 

2º) Maior tempo de atuação no cargo de Técnico de Enfermagem Socorrista no serviço público do 

Estado para o item 1 e Auxiliar de enfermagem para o item 2; 

3º) Maior idade. 

 

 

Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. 

 

Publique-se e comunique-se 

 

 

Bom Retiro, 13 de junho de 2014. 

 

 

 

HIEDE MARIA CARBONERA 

Responsável Secretaria Municipal de Saúde 


