
                   ESTADO DE SANTA CATARINA
                 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
                                SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO                

RETIFICAÇÃO 001

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 007/2021

A  Secretaria  de  Saúde  e  Saneamento  do  Município  de  Bombinhas,  Estado  de  Santa
Catarina,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  torna  público  para  conhecimento  dos
interessados, que procedeu a RETIFICAÇÃO do Edital de Abertura do Processo Seletivo nº
007/2021, no seguinte termo:

ARTIGO  1  -   DO  PRAZO  PARA  INTERPOR  RECURSO  QUANTO  AO  RESULTADO
PRELIMINAR: 
Fica prorrogado até o dia 12/10/2021 o prazo  para interpor recurso quanto ao resultado
preliminar do Processo Seletivo Simplificado 007/2021.

ARTIGO 2 – Fica retificado o item 7.3 da seção VII – DOS RECURSOS passando a vigorar
com a seguinte redação: 
7.3  -  Os  recursos  deverão  ser  encaminhados  pela  internet,  através  do  e-mail
seletivosaude@bombinhas.sc.gov.br:
a)  folha  de  rosto,  constando  o  nome,  número  de  inscrição,  cargo  -
função/especialidade/disciplina, e assinatura do candidato;
b) ser digitado, em letra Arial ou Times New Roman tamanho 12, e assinado em duas
vias;
c) ser fundamentado, com argumentação lógica, objetiva e consistente.

ARTIGO  3  –  A  Divulgação  do  Resultado  Final  do  Processo  Seletivo  007/2021  será
realizado no dia 15/10/2021, sexta-feira.

Permanecem inalteradas e por este Termo ratificadas as demais cláusulas do Edital  de
Abertura do Processo Seletivo 007/2021, bem como suas retificações.

E  assim,  para  que  chegue  ao  conhecimento  de  todos  e  ninguém  possa  alegar
desconhecimento, faz baixar a presente retificação, que será publicada no paço municipal e
no  site  www.bombinhas.sc.gov.br,  dando  ciência  a  todos  os  candidatos  ao  respectivo
processo seletivo.

Bombinhas, 08 de outubro de 2021

PAULO HENRIQUE DALAGO MULLER
Prefeito Municipal de Bombinhas/SC

ANTÔNIO A. GIAROLO PENTEADO
Secretário de Saúde e Saneamento
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