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ERRATA I - AO EDITAL N°001/2021 – SEMSA/PMUI 

A Secretaria Municipal de Saúde no uso de suas atribuições legais, publica Errata junto ao 

EDITAL N°001/2021 – SEMSA/PMUI, que trata do Processo Seletivo Unificado e 

Simplificado para contratação em regime de designação temporária, com formação de 

cadastro de reserva, para cargos da Secretaria Municipal de Saúde de Uiramutã, as seguintes 

disposições:  

Onde se lê: 

4.1. As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão realizadas por meio 

eletrônico, através do e-mail semsaseletivoui21@gmail.com, para o qual devem ser 

enviadas a ficha de inscrição e todos os anexos devidamente preenchidos com todas as 

informações e as cópias digitalizadas dos documentos comprobatórios (dados pessoais, 

qualificação/certificados, formação, tempo de serviço, experiência, etc. Conforme 

informações contidas no ITEM 8 – DA AVALIAÇÃO), preenchido em só documento e 

digitalizado, obrigatoriamente em formato PDF, e enviada para o e-mail 

semsaseletivoui21@gmail.com.  

Leia-se: 

4.1. As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão realizadas por meio 

eletrônico, através do e-mail semsaseletivoui21@gmail.com, para o qual devem ser 

enviadas a ficha de inscrição e todos os anexos devidamente preenchidos com todas as 

informações e as cópias digitalizadas dos documentos comprobatórios (dados pessoais, 

qualificação/certificados, formação, tempo de serviço, experiência, etc. Conforme 

informações contidas no ITEM 8 – DA AVALIAÇÃO), preenchido em um só documento 

e digitalizado, obrigatoriamente em formato PDF, e enviada para o e-mail 

semsaseletivoui21@gmail.com.  

Onde se lê: 

5.1. As inscrições serão realizadas de acordo com o ITEM 4 e seus subitens, no período de 

05 a 08/06/2021, VIA E-MAIL a partir das 08h00min do dia 05 de abril até às 20h00min 

do dia 08 de junho de 20121 (horário de Roraima), conforme Anexo I – Cronograma, e será 

aceita apenas 01 (uma) inscrição por CPF, cujas vagas, escolaridade, carga horária e 

remuneração estão contempladas no ITEM 6 e requisitos dispostos no Anexo V. 

Leia-se: 

5.1. As inscrições serão realizadas de acordo com o ITEM 4 e seus subitens, no período de 

05 a 08/06/2021, VIA E-MAIL a partir das 08h00min do dia 05 de junho até às 20h00min 

do dia 08 de junho de 2021 (horário de Roraima), conforme Anexo I – Cronograma, e será 

aceita apenas 01 (uma) inscrição por CPF, cujas vagas, escolaridade, carga horária e 

remuneração estão contempladas no ITEM 6 e requisitos dispostos no Anexo V. 

Onde se lê: 

6.1. O processo seletivo contemplará as seguintes vagas, carga horária e remuneração: 

Técnico em 

radiologia 

Ensino Médio completo + curso técnico 

na área + registro no Conselho de 

Classe. 

02 - 40 h R$ 

1.470,00 

 

Leia-se: 

6.1. O processo seletivo contemplará as seguintes vagas, carga horária e remuneração: 

Técnico em 

radiologia 

Ensino Médio completo + curso 

técnico na área + registro no 

02 - 24 h R$ 

1.470,00 
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Conselho de Classe. 

 

Onde se lê: 

7.4. A SEMSA divulgará a lista de classificação dos candidatos nos murais da Prefeitura e 

dos Municípios, nas mídias sociais e no Diário Oficial dos Municípios. 

Leia-se: 

7.4. A SEMSA divulgará a lista de classificação dos candidatos nos murais da Prefeitura, da 

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, nas mídias sociais e no Diário Oficial dos 

Municípios. 

 

Onde se lê: 

ANEXO III - FORMULÁRIO PARA RECURSO 

No campo: 

Atenção Candidato: 

1. Preencher o recurso com letra legível 

2. Apresentar argumentações claras e concisas 

3. Enviar o recurso para o e-mail semsaseletivoui21@gmail.com, até às 17h00min do dia 

.........../04/2021. 

Leia-se: 

Atenção Candidato: 

1. Preencher o recurso com letra legível 

2. Apresentar argumentações claras e concisas 

3. Enviar o recurso para o e-mail semsaseletivoui21@gmail.com 

Onde se lê: 

ANEXO V- DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

18. 

Cargo: Técnico em Radiologia 

Carga Horária: 40 horas (semanais) 

Salário: R$ 1.470,00 

Quantidade de Vagas: 02 + Cadastro Reserva (CR) 

 

Leia-se: 

ANEXO V- DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

18. 

Cargo: Técnico em Radiologia 

Carga Horária: 24 horas (semanais) 

Salário: R$ 1.470,00 

Quantidade de Vagas: 02 + Cadastro Reserva (CR) 

 

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima 

 

Uiramutã, 01 de junho de 2021. 
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