
      

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

EDITAL Nº 001/2019 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 

FUNÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

IGUATAMA 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO I de 19 de Dezembro de 2019. 
 

 

A prefeita Municipal de Iguatama no uso de suas atribuição legais tornar público 

Edital de Retificação I que altera as seguintes informações: 

 

Onde se lê: 

 

[...] I– DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Este processo seletivo público destina-se à seleção e contratação de profissionais 

da saúde, para atendimento às atividades precípuas da Secretaria Municipal de Saúde, 

mantidas pelo Poder Executivo Municipal. 

 

O prazo de vigência deste processo seletivo público é de 12 (doze) meses 

contados a partir da data da homologação, podendo ser prorrogado por igual período. 

 

Os candidatos aprovados para o número de funções determinadas nesse edital 

observado o número de vagas serão nomeados para o exercício das funções, pelo 

prazo de vigência do Programa Estratégia Saúde da Família. 

 

No ato da inscrição, o candidato deverá entregar formulário de inscrição, 

preenchido de forma legível e devidamente assinado. 

 

As datas definidas no cronograma deste processo seletivo público serão 

rigorosamente respeitadas e constam no Anexo II deste edital. 

 

Cabe ao candidato se informar sobre o cronograma de realização deste processo 

seletivo público, cujo edital completo se encontra publicado no Diário Oficial do 

Município de Iguatama, disponível para download no site da Prefeitura Municipal de 

Iguatama, www.iguatama.mg.gov.br e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal. 

 

O processo seletivo público será coordenado por Comissão Especial instituída pela 
Portaria Municipal nº 45/2019. 

 

 As funções, o número de vagas, requisitos, carga horária e valor de remuneração 

estão definidos no Anexo I deste edital, que é parte integrante do mesmo. 

 

 Para participar deste processo seletivo público o candidato deverá ser brasileiro 

natural ou naturalizado, contar 18 (dezoito) anos completos na data da nomeação, 

atender à formação profissional da função para a qual irá concorrer, ser residente e 

domiciliado no município de Iguatama, não incorrer em acumulação ilícita de cargo 

público e não estar impedido de contratar com a Administração Pública e ainda 

apresentar cópia das documentações contidas no item III do presente edital. [...] 

 

 



      

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

Leia-se: 

 

[...] I– DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Este processo seletivo público destina-se à seleção e contratação de profissionais 

da saúde, para atendimento às atividades precípuas da Secretaria Municipal de Saúde, 

mantidas pelo Poder Executivo Municipal. 

 

O prazo de vigência deste processo seletivo público é de 12 (doze) meses 

contados a partir da data da homologação, podendo ser prorrogado por igual período. 

 

Os candidatos aprovados para o número de funções determinadas nesse edital 

observado o número de vagas serão nomeados para o exercício das funções, pelo 

prazo de vigência do Programa Estratégia Saúde da Família. 

 

No ato da inscrição, o candidato deverá entregar formulário de inscrição, 

preenchido de forma legível e devidamente assinado. 

 

As datas definidas no cronograma deste processo seletivo público serão 

rigorosamente respeitadas e constam no Anexo II deste edital. 

 

Cabe ao candidato se informar sobre o cronograma de realização deste processo 

seletivo público, cujo edital completo se encontra publicado no Diário Oficial do 

Município de Iguatama, disponível para download no site da Prefeitura Municipal de 

Iguatama, www.iguatama.mg.gov.br e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal. 

 

O processo seletivo público será coordenado por Comissão Especial instituída pela 
Portaria Municipal nº 46/2019. 

 

 As funções, o número de vagas, requisitos, carga horária e valor de remuneração 

estão definidos no Anexo I deste edital, que é parte integrante do mesmo. 

 

 Para participar deste processo seletivo público o candidato deverá ser brasileiro 

natural ou naturalizado, contar 18 (dezoito) anos completos na data da nomeação, 

atender à formação profissional da função para a qual irá concorrer, ser residente e 

domiciliado no município de Iguatama, não incorrer em acumulação ilícita de cargo 

público e não estar impedido de contratar com a Administração Pública e ainda 

apresentar cópia das documentações contidas no item III do presente edital.[...] 

 

 

As demais disposições permanecem inalteradas! 

 

 

Iguatama, 19 de Dezembro de 2019. 

 

 

___________________________________ 

Ivone Rodrigues Leite 

Prefeita Municipal 


