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ITEM ATIVIDADE DATA HORÁRIO LOCAL

01 Período das inscrições e envio dos títulos (digitalizados) e

documentos (online via e-mail)

19/04/2021 à 03/05/2021 - Via e-mail rechumanosspi@gmail.com

02 Homologação das inscrições; Listagem das inscrições

indeferidas; Resultado da Prova de Títulos e Experiência;

06/05/2021 - Publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Município (Jornal do

Oeste) e site da Prefeitura Municipal

(http://saopedrodoiguacu.pr.gov.br/)

03 Interposição de Recursos das Inscrições Indeferidas e do

Resultado da Prova de Títulos e Experiência;

07/05/2021

À 10/05/2021

- Via e-mail rechumanosspi@gmail.com

04 Resultado da Interposição de Recursos 13/05/2021 - Publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Município (Jornal do

Oeste) e site da Prefeitura Municipal

(http://saopedrodoiguacu.pr.gov.br/)

05 Divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo 17/05/2021 - Publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Município e site

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU 

GABINETE PREFEITO 
EDITAL DE ALTERAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 – CADASTRO RESERVA
CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE
1º TERMO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2021
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1078, de 07 de abril de 2021, que altera o caput do Artigo 4º, da Lei Municipal nº 1046, de 22 de abril de
2020, que dispõe sobre a autorização para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público.
O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, por seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retomada do
Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021, com a apresentação o 1º Termo de Alteração do Edital nº 001/2021 – Cadastro Reserva, além do novo
cronograma das atividades, para fins de conhecimento dos interessados, conforme Anexos I e II, respectivamente.
Anote-se e Publique-se
São Pedro do Iguaçu/PR, 13 de abril de 2021.
José Aroldo Malvestio
Prefeito Municipal
ANEXO I
Sendo assim, ficam alterados os seguintes itens do supracitado edital:
O item nº 1.7, onde se lê:
“1.7 O Processo Seletivo tem o prazo de validade de 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado por mais 4 (quatro) meses.
Leia-se:
“1.7 O Processo Seletivo tem o prazo de validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.
O item nº 2.1, onde se lê:
“2.1 Os cargos a serem preenchidos, conforme vagas existentes, para os contratos temporários de 4 (quatro) meses, podendo ele ser prorrogado, são
os relacionados no quadro seguinte, para os quais é indispensável, além da aprovação no Processo Seletivo, o cumprimento dos seguintes requisitos:”
Leia-se:
“2.1 Os cargos a serem preenchidos, conforme vagas existentes, para os contratos temporários de 01 (um) ano, podendo ele ser prorrogado, são os
relacionados no quadro seguinte, para os quais é indispensável, além da aprovação no Processo Seletivo, o cumprimento dos seguintes requisitos:”
O item nº 14.11, onde se lê:
“14.11 Esse Processo Seletivo Simplificado terá validade de até 4 (quatro) meses após a homologação do resultado final, com a possibilidade de
prorrogação.”
Leia-se:
“14.11 Esse Processo Seletivo Simplificado terá validade de até 01 (um) ano após a homologação do resultado final, com a possibilidade de
prorrogação.”
ANEXO II
NOVO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
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