
ERRATA

Processo Seletivo nº 001/2022

Objeto: Processo Seletivo Público Simplificado - Edital n° 001/2022, com o fim
de contratar atendente em clínica médica com experiência comprovada em
digitação de laudos de exames de ultrassom e Técnico em enfermagem com
experiência comprovada em Bloco Cirúrgico e CME - Central de Material e
Esterilização assistentes administrativos, cujo vínculo empregatício se dará
nos termos do Contrato de Consórcio e Estatuto do CISCEL, bem como as
demais regras legais aplicáveis e ainda conforme as normas estabelecidas
neste Edital.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Leste- CISCEL, por intermédio de seu
Presidente, Sr. Marco Antônio Lage, torna pública a ERRATA ao edital do Processo
Seletivo acima indicado, em conformidade com os termos do Processo Seletivo n°
001/2022, conforme descrito abaixo:

1 - Onde se Lê:

A análise do Currículo apresentado pelo candidato, contendo a descrição de sua
capacitação ou especialização através de cursos cujo conteúdo tenha pertinência
com as atribuições que o candidato pretende exercer, bem como o tempo de serviço
comprovado pelo mesmo no exercício das atribuições similares do cargo para o qual
se inscreveu – tempo de serviço trabalhado pelo candidato na área específica que o
mesmo pretende atuar, será de caráter classificatório e obedecerá aos critérios de
pontuação a seguir estabelecidos.

2 – Leia-se:

A análise do Currículo apresentado pelo candidato, contendo a descrição de sua
capacitação ou especialização através de cursos cujo conteúdo tenha pertinência
com as atribuições que o candidato pretende exercer, bem como o tempo de serviço
comprovado pelo mesmo no exercício das atribuições similares do cargo para o qual
se inscreveu – tempo de serviço trabalhado pelo candidato na área específica que o
mesmo pretende atuar, será de caráter classificatório e eliminatório e obedecerá
aos critérios de pontuação a seguir estabelecidos.

3 - Permanecem inalteradas as demais disposições do edital.

Itabira, 25 de janeiro de 2022.

Marco Antônio Lage
Presidente do CISCEL


