PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA - SP
CONCURSO PÚBLICO 01/2019

EDITAL DE RETIFICAÇÃO I

O Prefeito Municipal de Severínia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em consonância
com a Legislação Municipal, Estadual e Federal, em vista do disposto no art. 37, inciso II da Constituição da República
Federativa do Brasil, Lei Orgânica do Município de Severínia e demais Legislação Municipal vigente, Faz Saber da
retificação do Edital de Abertura Conforme Abaixo:

Onde se lê:
1.3O presente Concurso Público terá validade de 01 (um) ano a partir da data de Homologação, podendo ser
prorrogado pelo mesmo período a critério da Prefeitura Municipal de Severínia.
2.1De acordo com a Lei Federal nº 11.350, de 5 de outubro de 2006 e suas alterações e Lei Federal nº 13.595, de 5
de janeiro de 2018 “O Agente Comunitário de Saúde deverá residir na área da comunidade em que atuar, desde a data
da publicação do edital do Processo Seletivo, bem como em todo o período que estiver prestando serviços à
municipalidade”. No ato da nomeação o candidato deverá comprovar que reside desde a data da publicação do Edital na
área de abrangência da Unidade de Saúde da Família que irá atuar.
4.2-

As
inscrições
serão
realizadas
exclusivamente
pela
internet,
no
endereço
www.aptaconcursos.com.br, no período de 26 de agosto a 09 de setembro de 2019;

eletrônico

4.3.5- O candidato poderá reimprimir seu Boleto Bancário somente até a data de vencimento do boleto dia 10
de setembro de 2019.
ANEXO III – CRONOGRAMA
EVENTO

DATA
Período das Inscrições

26/08 a 09/09/2019

Data limite para recolhimento da Taxa de Inscrição

10/09/2019

Leia-se:
1.3O presente Concurso Público terá validade de 02 (anos) anos a partir da data de Homologação, podendo ser
prorrogado pelo mesmo período a critério da Prefeitura Municipal de Severínia.

2.1De acordo com a Lei Federal nº 11.350, de 5 de outubro de 2006 e suas alterações e Lei Federal nº 13.595, de 5
de janeiro de 2018 “O Agente Comunitário de Saúde deverá residir na área da comunidade em que atuar, desde a data
da publicação do edital do Concurso Público, bem como em todo o período que estiver prestando serviços à
municipalidade”. No ato da nomeação o candidato deverá comprovar que reside desde a data da publicação do Edital na
área de abrangência da Unidade de Saúde da Família que irá atuar.
4.2-

As
inscrições
serão
realizadas
exclusivamente
pela
internet,
no
endereço
www.aptaconcursos.com.br, no período de 26 de agosto a 12 de setembro de 2019;

eletrônico

4.3.5- O candidato poderá reimprimir seu Boleto Bancário somente até a data de vencimento do boleto dia 13
de setembro de 2019.

ANEXO III – CRONOGRAMA
EVENTO

DATA
Período das Inscrições

26/08 a 12/09/2019

Data limite para recolhimento da Taxa de Inscrição

13/09/2019

Severínia, 30 de agosto de 2019.
Celso da Silva
Prefeito do Município

