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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 
010/2021 

 
Processo Seletivo Simplificado 

Profissionais da Saúde 
 

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, retifica o Edital 010/2021 
passando a constar da seguinte forma: 
 
- O item 1.1 que trata a Comissão de avaliação, passa ter a seguinte redação: 
 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão 
composta por três servidores: 
 
a) Carla Simone Viana Maciel – Técnica em Enfermagem;  
b) Diego Massena Garcia – Servidor Coordenador do Serviços de Transporte 
c) Carolina Oliveira de Azevedo – Enfermeira Coordenadora da Atenção Primaria 

 
 
- O item 3.1 que trata das inscrições, passa a ter a seguinte redação: 
 

As inscrições serão recebidas através do e-mail rh.saude@saojeronimo.rs.gov.br, 
com os documentos comprobatórios anexados no referido endereço eletrônico, 
no período compreendido entre às 15:00h do dia 24/03/2021 até as 23:59h do 
dia 28/03/2021. 
 

- O item 5.1, passa a ter a seguinte redação: 
 

5.1. Os critérios de avaliação dos documentos totalizarão o máximo de 1.000 (um 
mil) pontos para os cargos de Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, e 800 
(oitocentos) pontos para os cargos de atendente administrativo e servente. 
 

 
- O item 5.6, passa a ter a seguinte redação: 
 

5.6. A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos 
títulos apresentados, em uma escala de zero a 1.000 (mil) pontos para os cargos 
de Técnico em Enfermagem e Enfermeiro, conforme os seguintes critérios: 
 

Item 
ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 
UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

A 

Experiência no cargo de 
inscrição por mês na área da 
saúde 

10 200 

B 

Experiência por mês em 
Pandemia (Covid, entre 
outros) 

20 240 
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C 

Cursos na Área de Saúde 
Pública e/ou Coletiva 
realizados no ano de 2016 
até a presente data (para 
cargos de técnico em 
enfermagem e enfermeiro). 

25 100 

D 

Demais Cursos na área da 
enfermagem realizados no 
ano de 2016 até a presente 
data (para cargos de técnico 
em enfermagem e 
enfermeiro). 

20 100 

E Residir em São Jerônimo  80 80 

F 
Residir em cidade diversa da 
vaga 

10 10 

G Entrevista 1 a 15 270 

 TOTAL  1.000 

 
- O item 5.7, passa a ter a seguinte redação: 

 
5.7. A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos títulos 
apresentados, em uma escala de zero a 800 (oitocentos) pontos para os cargos de 
atendente administrativo e servente, conforme os seguintes critérios: 
 

Item 
ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 
UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

A 

Experiência no cargo de 
inscrição por mês na área da 
saúde 

10 200 

B 

Experiência por mês em 
Pandemia (Covid, entre 
outros) 

20 240 

C Residir em São Jerônimo  80 80 

D 
Residir em cidade diversa da 
vaga 

10 10 

E Entrevista 0 a 15 270 

 TOTAL  800 

 
 

Os demais itens permanecem inalterados. 
 

São Jerônimo, 26 de março de 2021. 
 

Evandro Agiz Heberle 
Prefeito Municipal 
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