
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001 DE 28 DE AGOSTO DE 2017
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, devidamente autorizada
pelo Prefeito de CAMAÇARI,  nos autos do  processo administrativo n.º 01415.00.01.233.2017, de 10 de
Agosto de 2017, com a finalidade de atender demanda de excepcional  interesse público,  da Secretaria
Municipal  da  Saúde  –  SESAU,  na  forma  do  que  dispõem  a  Lei  Municipal  nº  683/2005  e  alterações
posteriores, torna público, A RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001 DE 28 DE AGOSTO DE 2017, nos seguintes
termos:

Onde se lê:

4.3 Os candidatos que efetivaram a sua inscrição via internet, após completado o preenchimento da Ficha
de Inscrição, deverão imprimir duas vias do comprovante de Inscrição, reter uma para si e enviar a outra
juntamente com os documentos comprobatórios do  item 4.3.1,  do item 4.3.2 e do  item 4.10 quando
Pessoa com Deficiência – PCD via Correios  com AR (Aviso de Recebimento) para o seguinte endereço:
Prefeitura Municipal de Camaçari, Rua Francisco Drumond, s/n, Centro Administrativo, Prédio Azul – SECAD,
CEP: 42.800-000, Camaçari – Ba, até o dia 14 de Setembro de 2017 (será observada a data de postagem).

4.3.4 O  candidato  que  se  inscrever  via  internet  e  deixar  de  enviar/postar  até  o  dia  14/09/2017  os
documentos e comprovantes de inscrição para validação, terá sua inscrição cancelada, sem direito a recurso,
não sendo aceito entrega presencial.

4.10 No envio/postagem dos documentos de inscrição, em envelope lacrado pelo candidato, juntamente
com o Formulário  de  Pedido  de  Inscrição já  devidamente  preenchido,  a  pessoa com deficiência  (PCD)
deverá:

Leia-se:

4.3 Os candidatos que efetivaram a sua inscrição via internet, após completado o preenchimento da Ficha
de Inscrição, deverão imprimir duas vias do comprovante de Inscrição, reter uma para si e enviar a outra
juntamente com os documentos comprobatórios do item 4.3.1, do item 4.3.2 e se Pessoa com Deficiência
incluir os documentos do item 4.10, encaminhar via:

a) Correios com AR (Aviso de Recebimento) para o seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Camaçari,
Rua Francisco Drumond, s/n, Centro Administrativo, Prédio Azul – SECAD, CEP: 42.800-500, Camaçari –
Ba, até o dia 14 de Setembro de 2017 (será observada a data de postagem).

b) Entrega presencial, com o Comprovante de inscrição preenchido e assinada pelo candidato em 02 (duas)
vias, retendo uma via para si e a outra via colocar no envelope junto com os demais documentos, envelope
lacrado pelo candidato no seguinte endereço: Cidade do Saber, Rua do Telégrafo, s/n, Térreo, Bairro do
Natal, Camaçari-Ba das 09:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:00hs no período de 11 a 14 de setembro de 2017.

4.3.4 O candidato que se inscrever via internet e deixar de postar ou entregar pessoalmente até o dia
14/09/2017 os documentos e comprovantes de inscrição para validação, terá sua inscrição cancelada, sem
direito a recurso.

4.10 Na postagem ou na entrega presencial dos documentos de inscrição, em envelope lacrado pelo
candidato,  juntamente  com  o  Comprovante  de  Inscrição  já  devidamente  preenchido,  a  pessoa  com
deficiência (PCD) deverá:

Camaçari, 05 de setembro de 2017. 
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HELENA MARIA PAIXÃO COSTA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO
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SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 


