PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA
PROVIMENTO DE CARGOS DO SAMU CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE
URGÊNCIA DO NORDESTE / JEQUITINHONHA - CISNORJE
EDITAL N.º 5/2018

3ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Nordeste / Jequitinhonha - CISNORJE, por
meio do seu Presidente, torna pública a seguinte retificação do Edital do Processo Seletivo Simplificado para
provimento de cargos para contratação de pessoal, por tempo determinado, para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público.

1. Fica excluído do Edital e seus Anexos os cargos de “Condutor Socorrista (Santo Antonio do Jacinto)
USB” e “Técnico de Enfermagem (Santo Antonio do Jacinto) USB”.
2. Na página 1 do Edital, alínea “a”, fica excluída a base de “Santo Antônio do Jacinto”.

INSTRUÇÕES PARA OS CANDIDATOS QUE SE INSCREVERAM PARA OS CARGOS DA BASE DE
SANTO ANTONIO DO JACINTO

Candidato que ainda não efetuou o pagamento da taxa de inscrição:
- Caso ainda deseje participar do Processo, basta fazer uma nova inscrição.

Candidato que já efetuou o pagamento da taxa de inscrição:
- Poderá solicitar a devolução da taxa de inscrição no período de 25/06/2018 até as 17h do dia 25/07/2018
através do link de Devolução na página do Processo Seletivo no endereço eletrônico
www.cotec.fadenor.com.br.
- Caso ainda deseje participar do Processo, deverá, até as 17h do dia 27/06/2018, enviar solicitação através do
e-mail cotec@fadenor.com.br com autorização de mudança de opção de base, informando o número da
inscrição, nome completo, CPF e descrição completa da nova base desejada.
- Caso o candidato peça a devolução da taxa paga e posteriormente resolva participar do Processo, basta
fazer uma nova inscrição e pagar a taxa de inscrição, observando o subitem 2.3. do Edital.

Modelo de Autorização:
Eu (NomeCompleto), CPF: ______ e número de inscrição (NúmerodaInscrição), autorizo a mudança
da minha opção de base para (DescriçãoCompletadaNovaBase), referente ao Processo Seletivo Público
Simplificado da Rede de Urgência e Emergência do Nordeste/Jequitinhonha – CISNORJE.

Teófilo Otoni-MG, 22 de junho de 2018.

Humberto Tolentino Pereira
Presidente do CISNORJE

