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Erratas

I.

No item 8.1

ONDE SE LÊ:
8.1 Etapa eliminatória que valerá 20 pontos, aplicada a todos os inscritos, onde os
candidatos serão submetidos a avaliação prática sob supervisão do responsável de
enfermagem para o técnico de enfermagem e de transportes para o condutor, ou
preposto designado por autoridade competente, com o objetivo de avaliar a prática com
aplicação de estudo de caso, onde será avaliada a conduta do profissional frente ao
cuidado/assistência prestada e direção defensiva e o conhecimento da malha viária da
região com destaque para as estradas vicinais do Município, respectivamente,
conforme metodologia estabelecida pela Comissão.
LEIA-SE:
Etapa eliminatória que valerá 20 pontos, aplicada a todos os inscritos, onde os
candidatos serão submetidos a avaliação prática sob supervisão do responsável de
enfermagem para o técnico de enfermagem e de transportes para o condutor, ou
preposto designado por autoridade competente, com o objetivo de avaliar a prática com
aplicação de estudo de caso, onde será avaliada a conduta do profissional frente ao
cuidado/assistência prestada e direção defensiva.

II - Ficam mantido as demais disposições contidas no Edital 002/2019.
III - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo, ouvida a
Procuradoria Jurídica do Município de Aratuipe -BA
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS
RETIFICADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE, através da
Comissão de Processo Seletivo Simplificado, nomeada pela
Portaria n.º 17 de 27 de novembro de 2019, torna público para
conhecimento dos interessados que no período de 28/11/2019 a
07/12/2019, estarão sendo realizadas inscrições para o Processo de
Seleção Simplificado para contratação de pessoal sob o Regime
Especial de Direito Administrativo (REDA), visando atender, por
tempo determinado, às necessidades temporárias de excepcional
interesse público no âmbito da Administração Pública Municipal,
especificamente para a Unidade de Suporte Básico – USB do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192,
conforme o Art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica
Municipal, e nas demais leis que regem a espécie, e em
cumprimento às normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas
dos Municípios - Estado da Bahia – TCM/BA, bem como as
normas contidas no Edital 002/2019.

1.0 PUBLICAR Que o prazo de entrega das Provas de Títulos dos candidatos no
Processo Seletivo 002/2019 foi prorrogado até às 12:00 hs do dia 23/01/2020.
1.1 A entrega dos títulos ocorre do dia 22/01/2020 no setor de RH da Prefeitura de
Aratuípe e no dia 26/01/2020, poderá ser entregue a Coordenação do Instituto Bahia,
no local em que ocorrerá a Prova Prática dos candidatos classificados.
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