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ERRATA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2017 

A Banca Examinadora do Processo Seletivo, no uso de suas atribuições, 

publica ERRATA relativa ao Edital de Processo Seletivo Simplificado 

Nº06/2017, onde resolve introduzir no edital as alterações a seguir: 

No item 5 DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO E 

COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS: 

No subitem 5.1 será inserido mais alíneas. 

a) Cópia da Carteira de Identidade; 

b) Cópia do CPF;  

c) Comprovante de última votação ou declaração da justiça eleitoral; 

d) Para o sexo masculino cópia do comprovante de reservista;   

e) Certidão negativa de antecedentes criminais;  

f) Cópia do Comprovante de Escolaridade (Diploma, Declaração de Conclusão, 

Histórico Escolar ou Certidão de Escolaridade);  

g) Cópia do documento de registro no Conselho de Classe para os cargos de 

nível médio e superior;  

h) Declaração de Tempo de Serviço Específico na área e no local de atuação;  

i) Cópia de comprovantes de cursos específicos da área de atuação; 

j) Procuração com firma reconhecida, se representado por procurador.  

l) Cópia do comprovante de residência no próprio nome ou com declaração de 
residência, devidamente assinada pelo dono do imóvel para o Cargo De 
Agente Comunitário De Saúde.  

 

No item 8 DA CLASSIFICAÇÃO, será alterada a redação: 

No subitem 8.3. 

Onde se lê:  
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   A classificação dos candidatos após a contagem de pontos de títulos e tempo 

de serviço será divulgada em ordem decrescente e a lista preliminar de 

classificação dos candidatos será divulgada no dia 13/04/2017, na sede da 

Secretaria Municipal de Saúde, em local visível, no site da Prefeitura Municipal, 

através do endereço http://www.ibatiba.es.gov.br/saude.html. 

Leia-se: 

A classificação dos candidatos após a contagem de pontos de títulos, tempo de 

serviço e prova será divulgada em ordem decrescente e a lista preliminar de 

classificação dos candidatos será divulgada no dia 19/04/2017, na sede da 

Secretaria Municipal de Saúde, em local visível, no site da Prefeitura Municipal, 

através do endereço http://www.ibatiba.es.gov.br/saude.html. 

 

Ibatiba – ES, segunda-feira 10 de abril de 2017. 

 

Grassielly Gonçalves Borel 

Presidente da Banca Examinadora  

 

 

    


