PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA TERCEIRA FASE (ENTREVISTA) DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2021- PMCN

A Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, Estado do Pará, faz saber a todos os candidatos inscritos
no presente Processo Seletivo Simplificado – PSS, que devido ao momento de grave calamidade
pública que o Brasil e o mundo ainda passam, e que em momentos excepcionais é necessário medidas
excepcionais, faz saber:
Considerando o notório conhecimento das regras sanitárias e de isolamento social das pessoas
diagnosticadas com Covid-19, Lei Federal Nº 13.979, DE 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus, Decreto Estadual n° 800/2020 e Municipal n° 076/2021;
Considerando a comprovação médica efetiva de grave estado de saúde de candidatos, com proibição de
convívio social durante determinado período, devido a obrigação de manutenção de isolamento em prol
da saúde pública dos demais candidatos;
Considerando ainda, outros casos com apresentação de comprovante de impedimento de deslocamento
devido a grave estado de enfermidade;
1.
Para o cumprimento da terceira fase (entrevista), os candidatos que enquadrarem-se nos casos
acima descritos deverão apresentar-se na sede da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, Av. das
Nações, S/N, centro, no dia 07/01/2022, das 10h às 16h, para realizar a entrevista obrigatória,
sob pena de ELIMINAÇÃO do presente processo seletivo.
1.1 Altera-se a data de divulgação do resultado preliminar de divulgação dos seguintes cargos:
Onde se Lê:
Cargo

local

Assistente Social
Agente de Suporte
Operacional
Técnico de Enfermagem

Hospital
Hospital
Posto de Saúde- Vila
Brilhante

Data de divulgação do
resultado Preliminar
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021

Leia-se:
Cargo

local

Assistente Social
Agente de Suporte
Operacional

Hospital
Hospital

Data de divulgação do
resultado Preliminar
10/01/2022
10/01/2022
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Técnico de Enfermagem

Posto de Saúde- Vila
Brilhante

10/01/2022

1.2 Os recursos contra o resultado preliminar dos cargos mencionados, deverão ser apresentados no
dia 11/01/2022, das 8h às 18h, na sede da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte.
1.3 O resultado Final dos cargos acima mencionados, após a apuração dos recursos apresentados,
ocorrerá no dia 12/01/2022.
Os candidatos que não estejam impedidos de comparecer à entrevista, em razão de atestado médico,
deverão comparecer ordinariamente nos dias 20 e 21/12, conforme previsto no cronograma do edital
n°004/2021, sem modificação nas datas de divulgações dos resultados e prazos de recursos.

Cumaru do Norte-PA, 21 de dezembro de 2021.
Jeane Claudia Da silva
Presidente da Comissão Organizadora do Seletivo
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