
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Estado de Pernambuco 

 Município de Macaparana 

 

GABINETE DO PREFEITO 

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 01/2016. 

  

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 

CONTRATAÇÃO, POR PRAZO DETERMINADO, DE CONDUTOR DE 

VEÍCULOS TERRESTRES, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, E ENFERMEIRO 

PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 

URGÊNCIA - SAMU NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MACAPARANA-PE. 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA, ESTADO DE 

PERNAMBUCO, COM A INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município (LOM) e a Lei Municipal Nº 922/2010, de 23 de março de 2010 (Dispõe 

sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de 

excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37, da Constituição 

Federal, e dá outras providências.  

 

Faço pública para conhecimento dos interessados a abertura de inscrições para o 

Processo Seletivo Simplificado para contratação, por prazo determinado de: Condutor 

de Veículos Terrestres, Técnico de Enfermagem e Enfermeiro, para o SERVIÇO 

DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, no âmbito do 

Município de Macaparana-PE. 

 

1.0 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 A organização, realização e supervisão do Processo Seletivo Simplificado compete à 

Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Município de Macaparana - PE, à cargo 

da Comissão Organizadora, composta pelos seguintes membros: 

 

Presidente: Priscila Karolina Francisca da Silva – CPF/MF Nº 074.025.874-52 

Membro: Kassandra Vanessa da Silva Oliveira – CPF/MF Nº 045.533.824-82 

Membro: Sumair Macedo Cavalcante – CPF/MF Nº 131.819.394-04  

 

1.2 Este edital será publicado no Diário Oficial dos Municípios. 

 

1.3 A contratação está condicionada à comprovação, pelo(a) candidato(a) convocado(a), 

dos requisitos especificados no quadro abaixo, bem como aqueles enumerados no item 

2.0 deste Edital. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Quadro de Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

      

Funções Vagas  Carga 

Horária 

semanal 

** 

Requisitos profissionais Salário Taxa de 

inscrição 

Condutor de 

Veículos 

Terrestres 

04 40 Nível Básico (Ensino 

Médio Completo), 

habilitado a conduzir 

veículos de emergência 

padronizados pelo Código 

Brasileiro de Trânsito. Ser 

maior de 21 (vinte e um 

anos), habilitação (CNH) 

categoria D, Curso de APH 

(atendimento pré 

hospitalar) dentro do prazo 

de validade. 

 

R$ 1.200,00 R$ 30,00 

Técnico de 

Enfermagem 

04 40  Curso Regular Completo 

em Técnico de 

Enfermagem. 

Registro no Conselho 

Regional de Enfermagem 

(COREN), com curso de 

APH (atendimento pré 

hospitalar), dentro do prazo 

de validade. 

R$ 1.050,00 R$ 30,00 

Enfermeiro  01 40 Curso Superior Completo 

em Enfermagem; 

Registro no Conselho 

Regional de Enfermagem 

(COREN), 

com habilitação para ações 

de enfermagem no 

Atendimento Pré-

Hospitalar Móvel. 

Curso completo de 

Socorrista, devidamente 

Comprovado, dentro do 

prazo de validade. 

R$3.200,00 

 

 

R$ 50,00 

 

 
** A carga horária semanal será cumprida conforme escala de revezamento. 
 
1.4 -A descrição das atribuições das funções constam do Anexo I, parte integrante deste Edital. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.0 DOS REQUISITOS 

 

2.1 Requisitos comuns a todas as funções: 

 

2.1.1 Ser brasileiro(a) nato ou naturalizado(a), ou estrangeiro(a), nos termos da lei; 

 

2.1.2 Ter na data de contratação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 

 

2.1.3 Haver cumprido as obrigações para o Serviço Militar, quando do sexo masculino; 

 

2.1.4 Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 

 

2.1.5 Possuir, no ato da contratação, os requisitos exigidos para as funções conforme 

especificados nos anexos; 

 

2.1.6 Não ter sido condenado (trânsito em julgado) por crime contra o patrimônio, 

contra a administração pública, contra a fé pública, contra os costumes e os previstos na 

Lei 11.343 de 23/08/06. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 O pedido de inscrição poderá ser efetuado a partir das 09h do dia 04 de julho de 

2016 até as 12h do dia 08 de julho de 2016, mediante comparecimento pessoal ou 

através de procuração pública com poderes especiais, junto à Comissão Organizadora 

responsável pelo processo de Seleção (na Secretaria Municipal de Educação) 

localizada à Rua Nossa Senhora do Amparo, s/nº, Macaparana-PE, que deverá ser 

devidamente preenchido pelo candidato, observado o horário oficial local. 

 

3.2 No ato da inscrição, o candidato deverá: 

 

3.2.1 Preencher o formulário de inscrição disponibilizado no endereço acima optando 

por apenas um cargo, no qual declarará estar ciente das condições exigidas para 

admissão ao cargo e se submeter às normas expressas no edital. 

 

3.2.2 Pagar a respectiva taxa de inscrição na rede bancária (CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL), ou nas casas lotéricas, acrescido da taxa de expediente, a qual será emitida 

junto ao Departamento de Tributos, localizado no térreo da Prefeitura Municipal de 

Macaparana-PE. 

3.2.3 O boleto referente à inscrição deverá ser pago até o seu vencimento, sendo que as 

inscrições efetuadas no dia 08/07/2016, poderão ser pagas até o primeiro dia útil 

subsequente. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.2.4 A inscrição só será confirmada, mediante apresentação de quitação da inscrição 

perante à Comissão Organizadora, no endereço indicado no sub-item 3.1. 

 

3.3 A Listagem das inscrições deferidas provavelmente será divulgada no dia 

29/05/2016, através de Edital que será publicado no Diário Oficial dos Municípios. 

 

3.4 Terá o candidato o prazo de 02(dois) dias úteis, a contar da publicação da lista de 

inscrições deferidas, para recorrer quanto às inscrições não deferidas, devendo ser 

solicitado mediante requerimento próprio, juntado os meios de comprovação, à 

Comissão Organizadora responsável pelo processo de Seleção (na Secretaria de 

Saúde Municipal) localizada à Rua Dr. Antonio Xavier, s/nº, (UNIDADE MISTA 

JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI), Macaparana-PE. 

 

3.5 A homologação das inscrições está prevista para o dia 12/07/2016, através de Edital 

que será publicado no Jornal Oficial do Município. 

 
4. INSCRIÇÃO DE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

4.1 As pessoas Portadoras de Necessidades Especiais serão reservadas 5% (cinco por cento) das 

vagas, nos casos em que houver compatibilidade entre a deficiência e o cargo/área de  

qualificação a exercer, em cumprimento ao disposto no inciso VIII do artigo 37 da Constituição 

da República Federativa do Brasil, na Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, e no Decreto nº 

3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. 

 

4.2 Ressalvadas as disposições especiais definidas, os candidatos com deficiência participarão 

deste Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos, no 

que diz respeito aos critérios de aprovação e todas as demais normas que regem este Processo 

Seletivo Simplificado. 

 

4.3 Somente serão consideradas pessoas com deficiências aquelas que se enquadram nas 

categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado 

pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. 

 

4.4 Os candidatos Portadores de Necessidades Especiais que desejarem concorrer às vagas 

reservadas deverão: 

 

4.4.1 Declarar tal intenção no Formulário de Inscrição, juntamente com o laudo médico original, 

ou cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos doze meses, para a COMISSÃO 

ORGANIZADORA, sito à Rua Dr. Antonio Xavier, s/nº, (UNIDADE MISTA JOAQUIM 

FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI), Macaparana-PE. 

4.4.2 O laudo médico deverá atestar a espécie e o grau ou nível de deficiência de que o 

candidato é portador, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doenças (CID) e à sua provável causa ou origem. O laudo deve estar em letra 

legível. Após o período estipulado, a solicitação será indeferida. 

 

4.4.3 A Secretaria Municipal de Saúde não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que 

impeça a chegada dessa documentação a seu destino. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.4.4 Na falta do atestado médico ou no caso do documento apresentado não conter as 

informações necessárias anteriormente indicadas, o candidato não será considerado como 

deficiente apto para concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no 

Formulário de Inscrição. 

 

4.5 Somente haverá reserva de vagas para as pessoas com deficiência nas funções com número 

de vagas igual ou superior a 5 (cinco). 

 

4.6 O percentual de vagas reservadas às pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, será 

observado ao longo do período de validade do Processo Seletivo Simplificado, inclusive em 

relação às vagas que surgirem ou que forem criadas. Quando o número de vagas reservadas às 

pessoas com deficiência resultar em número fracionado, este será elevado até o primeiro número 

inteiro subsequente, desde que não ultrapasse a 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas. 

 

4.7 A primeira pessoa Portadora de Necessidades Especiais classificada no Processo Seletivo 

Simplificado será nomeado para ocupar a 5ª (quinta) vaga a ser provida, enquanto as demais 

pessoas classificadas serão convocadas na ordem de classificação do cargo pretendido. 

 

4.8 A relação dos candidatos que tiverem a condição de deficiente e/ou o seu atendimento 

especial deferido será divulgada no Diário Oficial dos Municípios na ocasião da divulgação do 

deferimento das inscrições. 

 

4.9 O candidato disporá de 02 (dois) dias úteis a partir da divulgação da relação citada no 

subitem anterior para contestar através de recurso o indeferimento de sua inscrição ou 

necessidade especial. O recurso deverá ser protocolado junto à Comissão Organizadora no 

endereço indicado no sub-ítem 4.4.1. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 

 

4. DA SELEÇÃO 

 

As normas previstas, bem como as vagas existentes para esta seleção estão explicitadas 

no presente edital. 

 

Os candidatos serão submetidos às seguintes avaliações, nesta ordem: 

 

4.1. ETAPA 1 

 

 Análise curricular, realizada com base na experiência profissional comprovada. 

A pontuação desta fase será de acordo com o Quadro 2. 

 

4.2. ETAPA 2: Avaliação técnica-comportamental 

 Entrevista. 

 

 Os resultados de cada etapa serão divulgados no site oficial da prefeitura 

municipal de Macaparana www.macaparana.pe.gov.br, em datas a serem 

marcadas pela Comissão Organizadora da presente seleção. Entretanto a data 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

provável de realização da entrevista para os candidatos selecionados nas duas 

primeiras etapas será no dia 18/07/2016. Os candidatos selecionados serão 

avaliados pela equipe composta por servidores da Secretaria Municipal de 

Saúde no que diz respeito ao seu Curriculum Vitae (titulação, experiência 

profissional). A comissão ad hoc poderá prorrogar estas datas, de acordo com a 

necessidade. 

 

O candidato será entrevistado por uma banca de profissionais, visando avaliar o 

seu conhecimento técnico, bem como sua capacidade de relacionamento 

interpessoal e desenvolvimento de atividades em equipes. 

 

4.3. ETAPA 3: Classificação final 

 

Resultado final. 

 

5. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO: 

 

A Comissão de Seleção será composta por: Coordenadora de Planejamento, 

Coordenadora da Atenção Básica e Coordenadora de Vigilância em Saúde. 

 

 

Análise Curricular do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência  

Item Descrição Valor de Cada 

título 

Valor total 

Condutor (a) de 

Veículo  

Curso de 

Atendimento Pré- 

Hospitalar 

1,5 1,5 

Condutor de 

Veículos de 

Emergência 

1,5 1,5 

Experiência no 

cargo pleiteado 

0,5 a cada 06 meses 2,0 

Técnico (a) de 

Enfermagem  

Curso de 

Atendimento Pré- 

Hospitalar 

 

3,0 3,0 

Experiência no 

cargo pleiteado 

0,5 a cada 06 meses 2,0 

Enfermeiro( a)  Curso de 

atendimento Pré- 

Hospitalar 

1,5 1,5 

Especialização em 

Urgência e 

Emergência 

1,5 1,5 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Experiência no 

cargo pleiteado 

0,5 a cada 06 meses 2,0 

 

5.1 Os certificados ou diplomas de conclusão de cursos de especialização deverão ser 

expedidos por instituição oficial e reconhecida pelo MEC. Será aceita certidão de 

conclusão de curso, desde que acompanhado do histórico escolar, todos com 

autenticação em cartório, em conformidade com o item 6.7 

 

5.2 A experiência profissional deverá ser comprovada através de cópia do registro em 

carteira de trabalho ou declaração emitida pela empresa contratante, ambos 

autenticados. 

 

6. CRITERIO DE DESEMPATE E RESULTADO FINAL. 

 

6.1 A nota final no Processo Seletivo Simplificado será a soma das pontuações de 

títulos e da entrevista; 

 

6.2  Os candidatos serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota final 

no Processo Seletivo Simplificado; 

 

6.3 No caso de empate terá preferência, para efeito de classificação, o candidato com 

maior nota na prova de títulos, persistindo o empate, o de maior idade, prova de haver 

exercido efetivamente a função de jurado no período entre a data de publicação da Lei 

nº 11.689/2008 e a data de término das inscrições. 

 

7. DOS RECURSOS 

 

7.1 O resultado provisório divulgado poderá ser alterado, caso haja provimento de 

recursos interpostos, onde o resultado será modificado para todos. 

 

7.2 O candidato que desejar interpor recurso contra a classificação final poderá fazê-lo 

pelo período de 02(dois) dias úteis de sua publicação, em documento endereçado e 

protocolizado junto à COMISSÃO ORGANIZADORA, sito à Rua Dr. Antonio 

Xavier, s/nº, (UNIDADE MISTA JOAQUIM FRANCISCO DE MELO 

CAVALCANTI), Macaparana-PE. 

 

7.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso 

inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. 

 

8. DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

 

8.1 Divulgado o resultado provisório, após transcorridos os prazos e decididos os 

recursos porventura interpostos, o Processo Seletivo Simplificado será homologado pelo 

Prefeito do Município em conjunto com a Secretária de Saúde e o resultado e 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

classificação final publicados no Jornal Oficial dos Municípios e afixado no local de 

quadro de aviso da Prefeitura Municipal de Macaparana-PE. 

 

8.2 A homologação final do Processo Seletivo Simplificado e sua divulgação, está 

prevista para o dia 22/07/2016. 

 

8.3 A contratação dar-se-á mediante celebração de contrato por tempo determinado, em 

regime especial administrativo. 

 

8.4 O contrato terá a duração de 24 (vinte e quatro) meses, podendo, 

excepcionalmente, ser prorrogado uma única vez por até igual período, desde que seja 

oportuno e conveniente ao interesse público. 

 

8.5 A contratação não gera ao candidato direito nem expectativa de direito à efetivação 

no serviço público municipal, ou à manutenção do contrato por período superior ao 

estipulado para o seu término. 

 

8.6 A contratação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação e ficará 

condicionada à comprovação dos seguintes requisitos: 

 

8.6.1 Ser brasileiro(a)nato ou naturalizado(a), ou estrangeiro(a), nos termos da lei; 

 

8.6.2 No caso de nacionalidade portuguesa, o (a) candidato(a) deverá estar amparado(a) 

pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo 

dos direitos políticos, na forma do Decreto 70.436 de 18/04/72; 

 

8.6.3 Comprovar o preenchimento dos requisitos específicos, mediante apresentação de 

documentos competentes; 

 

8.6.4 Ter completado 18(dezoito) anos de idade; 

 

8.6.5 Encontrar-se no pleno exercício dos Direitos Civis e Políticos; 

 

8.6.6 Estar em dia com as obrigações eleitorais, mediante apresentação de comprovante 

de votação na última eleição ou de justificativa da ausência; 

 

8.6.7 Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino, mediante 

apresentação de certificado de reservista ou de dispensa de incorporação; 

8.6.8 Possuir aptidão física e mental compatíveis com o exercício das funções, atestada 

por laudo médico emitido pela Junta Médica Municipal; 

 

8.6.9 Não acumular cargo ou função pública, com exceção dos casos permitidos pela 

Constituição Federal, apresentando declaração própria sobre essa condição. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

8.6.10 Declaração de horário de trabalho, se possuir outro vínculo empregatício, para 

demonstração de compatibilidade com o horário disponível, acúmulo legal de cargo e de 

interesse do município de Macaparana-PE; 

 

8.6.11 Não ter sido demitido(a) do serviço público municipal, estadual ou federal, em 

período inferior a cinco anos; 

 

8.6.12 Apresentar outros documentos que se fizerem necessários à época da contratação 

a fim de comprovar os requisitos exigidos neste edital. 

 

8.6.13 A ausência de qualquer documentação constante nas alíneas do parágrafo 

anterior, dentro do prazo estabelecido ao candidato, no ato da convocação, caracterizará 

sua desistência no Processo Seletivo Simplificado. 

 

8.6.14 Será considerado (a) desistente, perdendo direito à contratação, o (a) candidato 

(a) que, quando convocado (a), não comparecer no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 

contados a partir da data da publicação do edital de convocação, munido dos 

documentos acima. 

 

8.6.15 Todos os candidatos convocados serão submetidos a uma avaliação clínica, para 

certificação de aptidão ou inaptidão para o exercício da função. 

 

8.6.16 A Avaliação Clínica consistirá de exames pré-admissionais pertinentes das 

funções. 

 

9. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

9.1 Homologado e divulgado o resultado final, depois de transcorridos os prazos e 

decididos os recursos porventura interpostos, o Processo Seletivo Simplificado será 

homologado pelo Prefeito do Município de Macaparana-PE e o resultado e classificação 

final publicados no Diário Oficial dos Municípios. 

 

9.2 A aprovação no Processo Seletivo Simplificado não gera direito à contratação 

imediata, a qual ficará a critério da Administração Municipal. 

 

9.3 A convocação obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação e ficará 

condicionada à comprovação dos requisitos exigidos no presente Edital. 

 

9.4 A convocação dos candidatos para contratação dar-se-á por publicação no Diário 

Oficial do Município, devendo o candidato, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da 

data estipulada em edital próprio, comparecer na Diretoria de Recursos Humanos da 

Prefeitura Municipal de Macaparana-PE, munido da documentação e dos requisitos 

exigidos em Edital. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

9.5 É de responsabilidade do candidato, não lhe cabendo qualquer Reclamação 

posterior, manter seu endereço e telefone atualizado, para viabilizar os contatos 

necessários, sob pena de, caso não seja localizado quando for convocado ou contratado, 

perder o prazo para os exames admissionais, se solicitados, ou para tomar posse. 

 

9.6 Eventual mudança de endereço ou telefone deverá ser protocolizada na Diretoria de 

Recursos Humanos, na Prefeitura Municipal de Macaparana-PE. 

 

9.7 O município não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 

de: 

 

9.7.1 endereço não atualizado; 

 

9.7.2 endereço de difícil acesso; 

 

9.7.3 correspondência devolvida pelos Correios por razões diversas e/ou endereço 

errado do candidato. 

 

9.7.4 correspondência recebida por terceiros. 

 

9.8 O não comparecimento dentro do prazo estabelecido na convocação ou a 

apresentação dentro dos prazos estabelecidos, porém sem satisfazer as exigências 

previstas em Edital, implicará a inabilitação do candidato para o Processo Seletivo 

Simplificado, reservando-se o município de Macaparana-PE o direito de convocar o 

próximo candidato da lista de classificação. 

 

9.9 O candidato na condição de pessoa portadora de deficiência, mesmo que aprovado e 

classificado no Processo Seletivo Simplificado, por ocasião de sua convocação para 

contratação, poderá ser submetido a uma avaliação pelo setor de Saúde do Município de 

Macaparana-PE para comprovar a compatibilidade da deficiência com as atividades a 

serem exercidas. 

 

9.10 Será eliminado, mesmo que classificado no Processo Seletivo Simplificado, o 

candidato cuja deficiência for considerada incompatível com as atividades do cargo. 

 

9.11 A contratação dos candidatos obedecerá, obrigatoriamente, à ordem de 

classificação constante do resultado final. 

 

9.12 Para preenchimento das vagas destinadas aos candidatos inscritos na condição de 

pessoa portadora de deficiência, observarse-á, primeiramente, se previsto para o cargo, 

o número de vagas ofertadas neste Edital para os candidatos enquadrados nesta 

condição. O Município de Macaparana-PE reserva-se o direito de chamar os candidatos 

aprovados à medida de suas necessidades. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

9.13 A inexatidão das declarações e/ou informações prestadas na ficha de inscrição ou a 

apresentação irregular de documentos, ainda que verificadas posteriormente eliminará o 

candidato do Processo Seletivo Simplificado, anulando-se todos os atos decorrentes da 

respectiva inscrição ou contratação. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o Processo 

Seletivo Simplificado contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem 

publicados. O contrato será de locação de prestação de serviços em documento próprio e 

não haverá recolhimento de FGTS, por se tratar de contrato por tempo determinado de 

natureza especial. 

 

11.2 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os 

atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo Simplificado, bem como 

de eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do certame. 

 

11.3 Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à 

seleção, à classificação ou às notas de candidatos, valendo, para tal fim, a publicação no 

Diário Oficial dos Municípios do resultado final e homologação do Processo Seletivo 

Simplificado. 

 

11.4 A Prefeitura Municipal de Macaparana-PE não se responsabiliza por quaisquer 

custos despendidos pelos candidatos referentes a este Processo Seletivo Simplificado. 

 

11.5 O Processo Seletivo Simplificado disciplinado por este Edital tem validade de 02 

(dois anos), a contar da data de publicação e homologação do resultado final, podendo 

ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal. 

 

11.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde do 

município. 

 

 

Macaparana/PE, 10 de junho de 2016. 

 

 

Polyana Karla Francisca da Silva 

Secretaria de Saúde 

 

Paulo Barbosa da Silva 

Prefeito 


