PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ERRATA Nº. 004/2010
AO EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 001/2010

No Edital de Concurso Público Nº 001/2010, nos itens 4.8, 6.2, 6.5.2, 6.8, 7.1, 7.2,
8.1, 10.1 onde se lê:
4.8 - As reclamações referentes ao CARTÃO DE INSCRIÇÃO serão aceitas até as 17 horas do dia 08
de outubro de 2010, via email e pelo telefone 28-3553-0291.
6.2 - As provas objetivas serão realizadas no DIA 10 DE OUTUBRO DE 2010, em horário e local
previamente especificado no Cartão de Inscrição.
6.5.2 – Os gabaritos das provas objetivas serão publicados às 20h00min do dia 10 de outubro de
2010, no site www.gualimp.com.br.
6.8 - O resultado final dos candidatos HABILITADOS na primeira etapa será divulgado, até o dia 04 de
novembro de 2010, no site www.gualimp.com.br e www.pmsmj.es.gov.br, e no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá.
7.1 - A Segunda Etapa, de caráter ELIMINATÓRIO e CLASSIFICATÓRIO constará de Prova Objetiva
de Avaliação ao Curso Introdutório de Formação Continuada nos termos da Lei n° 11.350/2006 que
será realizado no período de 08 a 12 de novembro de 2010, para os Cargos de Agente Comunitário
de Saúde e Agente de Combate a Endemias.
7.2 – O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, de caráter eliminatório e classificatório,
será ministrado no período de 08 a 12 de novembro de 2010 em local e horário a ser divulgado por
edital.
8.1 – As provas objetivas da PRIMEIRA ETAPA serão realizadas no dia 10 de outubro de 2010,
em local e horário especificado no Cartão de Inscrição; devendo os concorrentes se fazer
presentes no local, pelo menos 60 (SESSENTA) minutos antes do início das provas, munidos de
caneta AZUL ou PRETA para preenchimento do cartão resposta, cientes de que não será permitida a
entrada após o seu início e sem a apresentação do documento conforme item 4.1 e 4.2.
10.1 - O candidato, após a divulgação dos gabaritos, que será feita às 20h00min do dia 10 de
outubro de 2010, para a Primeira Etapa e 18h00min do dia 21 de novembro de 2010, para a
Segunda Etapa, ambas no site www.gualimp.com.br e www.pmsmj.es.gov.br. Poderá peticionar
RECURSO à banca examinadora, através da Comissão Coordenadora, quando julgar que ocorreu erro
na formulação das questões e do gabarito, em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas após
sua divulgação.
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Ler-se-á:
4.8 - As reclamações referentes ao CARTÃO DE INSCRIÇÃO serão aceitas até as 17 horas do dia 15
de outubro de 2010, via email e pelo telefone 28-3553-0291.
6.2 - As provas objetivas serão realizadas no DIA 17 DE OUTUBRO DE 2010, em horário e local
previamente especificado no Cartão de Inscrição.
6.5.2 – Os gabaritos das provas objetivas serão publicados às 20h00min do dia 17 de outubro de
2010, no site www.gualimp.com.br.
6.8 - O resultado final dos candidatos HABILITADOS na primeira etapa será divulgado, até o dia 09 de
novembro de 2010, no site www.gualimp.com.br e www.pmsmj.es.gov.br, e no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá.
7.1 - A Segunda Etapa, de caráter ELIMINATÓRIO e CLASSIFICATÓRIO constará de Prova Objetiva
de Avaliação ao Curso Introdutório de Formação Continuada nos termos da Lei n° 11.350/2006 que
será realizado no período de 10 a 14 de novembro de 2010, para os Cargos de Agente Comunitário
de Saúde e Agente de Combate a Endemias.
7.2 – O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, de caráter eliminatório e classificatório,
será ministrado no período de 10 a 14 de novembro de 2010 em local e horário a ser divulgado por
edital.
8.1 – As provas objetivas da PRIMEIRA ETAPA serão realizadas no dia 17 de outubro de 2010,
em local e horário especificado no Cartão de Inscrição; devendo os concorrentes se fazer
presentes no local, pelo menos 60 (SESSENTA) minutos antes do início das provas, munidos de
caneta AZUL ou PRETA para preenchimento do cartão resposta, cientes de que não será permitida a
entrada após o seu início e sem a apresentação do documento conforme item 4.1 e 4.2.
10.1 - O candidato, após a divulgação dos gabaritos, que será feita às 20h00min do dia 17 de
outubro de 2010, para a Primeira Etapa e 18h00min do dia 21 de novembro de 2010, para a
Segunda Etapa, ambas no site www.gualimp.com.br e www.pmsmj.es.gov.br. Poderá peticionar
RECURSO à banca examinadora, através da Comissão Coordenadora, quando julgar que ocorreu erro
na formulação das questões e do gabarito, em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas após
sua divulgação.
Santa Maria de Jetibá – ES, 20 de setembro de 2010.
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ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES DE SIQUEIRA
Administrador - CRA – ES nº 7228

2

