
Centro Administrativo Dr. Carpintero
Secretaria Municipal de Saúde

Núcleo de Montagem de Processo

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO E ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL N. 001/SEMSAU/2019 

O Prefeito do Município de Ariquemes, Estado de Rondônia, por intermédio da Secretaria

Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

1.  Prorrogar  até  o  dia  30 de setembro de 2019 o prazo  para inscrições via  internet

(primeira  fase)  e  entrega  de  documentos  e  títulos  (segunda  fase)  do  teste  seletivo

simplificado Edital n.º 001/SEMSAU/2019.

2. Acrescentar  a  possibilidade  de  envio  de  documentos  e  títulos  (para  análise,

classificação e pontuação conforme item 5.4 do Edital n.º 001/SEMSAU/2019), por

meio  do  e-mail  processoseletivosemsau@ariquemes.ro.gov.br,  digitalizadas  em

arquivo  único, formato PDF.  As vias  originais  deverão ser  apresentadas  no

momento de assinatura do contrato de prestação de serviços.

3. Alterar  o  Cronograma constante  no Anexo I  do  Edital  n.º  001/SEMSAU/2019,

conforme apresentado abaixo:

ANEXO I - CRONOGRAMA 

EVENTO DATA PREVISTA
Publicação  do  Edital  de  Abertura  do
Processo  Seletivo  nos  sites:
(http://www.ariquemes.ro.gov.br),
(http://www.diariomunicipal.com.br),  bem
como sites de ampla divulgação.

09/09/2019

Período  de  inscrições  via  internet  (site:
http://seletivos.ariquemes.ro.gov.br/)

09/09/2019 a 30/09/2019

Período  de  entrega  de  Títulos  e
Documentação (os documentos poderão ser
entregues  pessoalmente  até  as  13h30min
no local indicado no item 5.3.1 do Edital 001/
SEMSAU/2019  ou  por  meio  do  e-mail
processoseletivosemsau@ariquemes.ro.
gov.br,  digitalizados  em  arquivo  único,
formato PDF até as 00h00 do dia 30).

09/09/2019 a 30/09/2019

Divulgação  do  Resultado  das  inscrições  e
da Avaliação de Títulos

02/10/2019

Entrega dos Recursos 02/10/2019 a 06/10/2019
Homologação  do  Resultado  final  e
Convocação

08/10/2019

Prazo para entrega de documentação para
contratação e assinatura do contrato

08/10/2019 a 18/10/2019

O  presente  cronograma  poderá  ser  alterado  mediante  a  conveniência  da  Administração  Pública
Municipal.  Quaisquer  alterações  serão  divulgadas  nos  veículos  de  comunicação  dispostos  neste
edital.

THIAGO LEITE FLORES PEREIRA
Prefeito do Município de Ariquemes/RO
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