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AVISO DE EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA 

 
 

A Comissão Organizadora da Seleção Público, instituída através da Portaria nº 

100, de 21 de maio de 2018, no uso de suas atribuições e prerrogativas contidas no art. 37, 

inciso I e II, da Constituição Federal de 1988; Lei Federal n° 10.741/03, Art. 27, Parágrafo Único; 

Lei Federal 11.350/06; Decreto Federal n° 3.298/99; Lei Orgânica Municipal; na Lei 

Complementar n° 421, de 17 de maio de 2004 e bem como, pelas regras estabelecidas através 

do Decreto n° 854, de 5 de abril de 2006 que disciplina a realização de concurso e seleção 

pública no âmbito do Município e demais leis aplicáveis à espécie, divulga e estabelece normas 

para abertura das inscrições e realização de seleção pública simplificada destinada a selecionar 

candidatos para provimento de vagas para atender necessidades temporária, regidos pelo 

Regime de Excepcional Interesse Púbico, instituído no âmbito do Município de Dona Inês através 

das Leis Municipais n° 325/2001, 489/2007, 502/2007 e 523/2009, torna público para 

conhecimento dos interessados, que fará realizar Seleção Público para provimento dos cargos 

abaixo discriminados: 

CARGOS 
ESCOLARIDADE/ PRÉ-

REQUISITOS 
Nº DE 

VAGAS 
Carga 

Horária 
VENCIMENTOS (R$) 

 

Médico(a) PSF 
Nível superior em Medicina e 
registro no conselho Regional de 
Medicina. 

04 40 h. 11.000,00 

 

Observação: Hospedagem e alimentação para os médicos. Carga horária semanal de 40 h., sendo oito horas para aperfeiçoamento do 
profissional. 

 

Conforme íntegra do Edital nº 002/2018/PMDI/SAÚDE. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 09 a 

27 de julho de 2018, no horário das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, na Secretaria 

Municipal de Saúde, na Rua: Pedro Teixeira, 48, centro, 58.228-000, Dona Inês/PB. 

 

O Edital completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos no local das inscrições. 

Dona Inês/PB.  

 
Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, 02 de julho de 2018. 
 
 

João Idalino da Silva 
Prefeito 

 
 

Tarciana Lucena Nunes 
Presidente da Comissão 

  

http://www.pmdines.pb.gov.br/
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EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA 

 

 SIMPLIFICADA N° 002/2018/PMDI/SAÚDE 

O Município de Dona Inês e o Fundo Municipal de Saúde, Estado da Paraíba, por 

seus Gestores Públicos, no uso de suas atribuições e prerrogativas contidas no art. 37, inciso I e 

II, da Constituição Federal de 1988; Lei Federal n° 10.741/03, Art. 27, Parágrafo Único; Lei 

Federal 11.350/06; Decreto Federal n° 3.298/99; Lei Orgânica Municipal; na Lei Complementar n° 

421, de 17 de maio de 2004 e bem como, pelas regras estabelecidas através do Decreto n° 854, 

de 5 de abril de 2006 que disciplina a realização de concurso e seleção pública no âmbito do 

Município e demais leis aplicáveis à espécie, divulga e estabelece normas para abertura das 

inscrições e realização de seleção pública simplificada destinada a selecionar candidatos para 

provimento de vagas para atender necessidades temporária, regidos pelo Regime de Excepcional 

Interesse Púbico, instituído no âmbito do Município de Dona Inês através das Leis Municipais n° 

325/2001, 489/2007, 502/2007 e 523/2009, para o cargo: Médico de PSF, observadas as 

disposições constitucionais e, em particular as normas contidas neste Edital, nas áreas descritas e 

nas normas preliminares. 

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 A Seleção Pública Simplificada destina-se ao provimento de vagas, visando à contratação pelo 
regime de Excepcional Interesse Público, nos cargos públicos atualmente vagos. 

1.2 O prazo de validade da Seleção Pública Simplificada de que trata o item anterior terá prazo de 
validade de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, a contar da homologação de seu resultado 
final, publicada no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura www.pmdonaines.pb.gov.br. 

1.3 O Processo Seletivo Simplificado será realizado em única etapa Avaliação Curricular, de 

caráter eliminatório e classificatório, ficando sua execução sob a responsabilidade da Comissão 

Organizadora. 

1.4 Os cargos destinam-se ao preenchimento nas unidades administrativas municipais de Dona 
Inês/PB, nas áreas urbana e rural, conforme a necessidade do serviço público. 

 

2 - DAS VAGAS, REQUISITOS E REMUNERAÇÃO 

 

2.1 A opção de cargos, área de atuação, escolaridade, pré-requisitos, número de vagas, as vagas 

reservadas para portadores de necessidades especiais e vencimentos são estabelecidas no 

quadro abaixo: 

 

CARGOS 
ESCOLARIDADE/ PRÉ-

REQUISITOS 
Nº DE 

VAGAS 
Carga 

Horária 
VENCIMENTOS (R$) 

 

Médico(a) PSF 
Nível superior em Medicina e 
registro no conselho Regional de 
Medicina. 

004 40 h. 11.000,00 

 

Observação: Hospedagem e alimentação para os médicos. Carga horária semanal de 40 h., sendo oito horas para aperfeiçoamento do 
profissional. 

 

3 - DAS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

3.1 As pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste processo seletivo, 

http://www.pmdines.pb.gov.br/
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desde que as atribuições estabelecidas para o cargo, não sejam incompatíveis com a deficiência 
de que são portadoras, do total de vagas ofertadas neste Edital, o equivalente a 5% (cinco por 
cento) das vagas, de acordo com o Art. 37, inciso VIII da Constituição Federal, o Decreto 3.298, de 
20.12.1999 e suas alterações, e o Decreto 5.296/04 e suas alterações. 
3.2 Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 
discriminadas nos Decretos 3.298/99 e 5.296/04. 
3.3 No ato da inscrição, o candidato com deficiência, deverá declarar na Ficha de Inscrição essa 
condição e a deficiência da qual é portador. 
3.4 O candidato portador de deficiência que, no ato de inscrição, não declarar essa condição, não 
poderá interpor recurso em favor de sua situação. 
3.5 No caso de aprovação e classificação no processo seletivo, quando o candidato for convocado 
para as comprovações necessárias, deverá apresentar à equipe multiprofissional pela avaliação 
das condições de saúde, o laudo médico (original) atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças - ClD, bem como a provável causa da deficiência. Esse laudo será retido e ficará 
anexado ao processo do pré-admissional no serviço médico, para possíveis auditorias. 
3.6 Caso a deficiência declarada na ficha de inscrição, não se comprove, o candidato será 
eliminado da lista de aprovados portadores de deficiência e reclassificado na lista geral de 
aprovados. 
3.7 Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de deficiência, 
estas serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem de 
classificação. 
3.8 Após contratação, o candidato não poderá arguir a deficiência apresentada na seleção, para 
justificar a concessão de licença. 

 

4 - DA INSCRIÇÃO NA SELEÇÃO PÚBLICA 

 

4.1 O candidato deverá certificar-se dos requisitos exigidos para a função a que pretende 
concorrer, sendo de sua exclusiva responsabilidade a identificação correta e precisa de tais 
requisitos e das correspondentes atribuições; 
4.2 As inscrições serão realizadas no período de 09 a 27 de julho de 2018, no horário das 07:00 às 
11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua: Pedro 
Teixeira, 48, centro, 58.228-000, Dona Inês/PB. 
4.3 As inscrições poderão também ser efetuadas por via postal, para o endereço constante no 
subitem 4.2, através do serviço de entrega rápida (SEDEX) e com aviso de recebimento (AR), com 
postagem até o dia 23 de julho de 2018. 
4.4 Formulário de Inscrição (disponível no anexo 01 deste Edital) preenchido (exceto o n° da 
Inscrição). 

4.5 Cópia autenticada do CRM, CPF, CTPS, RG, titulo de eleitor, Diploma ou Certidão de 
conclusão de curso e histórico escolar do respectivo curso; 
4.6 01 (uma) fotografia recente tamanho 3x4; 
4.7 Curriculum Vitae ou Currículo Lattes, com documentos comprobatórios; 
4.8 O candidato, ao entregar a documentação requerida, responsabilizar-se-á pela veracidade de 
todas as informações prestadas. 
 

4.10 No dia 30 de julho de 2018 será publicada, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 
Dona Inês/PB e na página eletrônica da PMDI (www.pmdonaines.pb.gov.br), o edital das 
inscrições homologadas e não homologadas. 
4.11 O recurso à homologação das inscrições deverá ser interposto pelo interessado ou seu 
procurador legalmente constituído, até o dia 31 de julho de 2018, junto a Comissão 
Organizadora, requerida através de formulário anexo II. 
4.12 No dia 01 de agosto de 2018 será publicado, no quadro de avisos da PMDI, na página 
eletrônica e no Diário do Município, o resultado da apreciação dos recursos interpostos à 
homologação das inscrições. 
4.13 O Candidato é isento de taxa de inscrição.  
4.14 As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, devendo a comissão instituída excluir da Seleção aquele candidato que não preencher 
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o formulário de forma completa e correta ou fornecer dados comprovadamente inverídicos, sem 
prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 
4.15 Não será aceita a inscrição que não atender ao estabelecido neste Edital. 
 
 

5 - DA SELEÇÃO 

5.1 O Processo Seletivo Simplificado será realizado em uma única etapa, denominada Avaliação 
Curricular, de caráter eliminatório e classificatório, na qual se dará a avaliação curricular e 
documental da experiência e do conhecimento das atividades do candidato, na área para a qual 
concorre a vaga.  

 

6 - DA AVALIAÇÃO CURRICULAR 

 

6.1 Participarão da Avaliação Curricular todos os candidatos devidamente inscritos na seleção, que 
serão avaliados através das informações prestadas no ato da inscrição. 
6.2 Para o curso concluído no exterior será aceito, apenas, a copia autenticada do certificado, 
desde que revalidado por instituição de ensino reconhecida no Brasil, de acordo com os critérios 
estabelecidos pelo MEC. 
 

6.3 Não serão considerados para efeito de pontuação documentos entregues fora do prazo 
estabelecido e sem observar a forma exigida neste Edital. 
6.4 A Avaliação Curricular valerá, no máximo de 100 (cem) pontos, observados os seguintes 
critérios: 
 
 

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
 

TITULO FORMA DE COMPROVAÇÃO PONTUAÇÃO 
(não acumulativa) 

 

1.1. Título de Doutor na 
área      de      formação 
acadêmica da função a 
que        concorre        o 
candidato 

Será aceito o diploma de curso reconhecido 
pelo     MEC,     devidamente expedido     por 
Instituição reconhecida pelo MEC ou certificado/ 
declaração de conclusão do respectivo curso, 
acompanhado do histórico escolar, no qual 
conste o número de créditos obtidos, as 
disciplinas em que foi aprovado dos exames e 
do julgamento da tese. 

30 

2. Título de Mestre na 
área      de      formação 
acadêmica da função a 
que        concorre        o 
candidato 

Será aceito o diploma de curso reconhecido 
pelo     MEC,     devidamente expedido     por 
Instituição reconhecida pelo MEC ou certificado/ 
declaração de conclusão do respectivo curso, 
acompanhado do histórico escolar, no qual 
conste o número de créditos obtidos, as 
disciplinas em que foi aprovado dos exames e 
do julgamento da dissertação. 

20 

3.     Título     de     Pós-
Graduação em nível de 
especialização na área 
de formação acadêmica 
da     função     a     que 
concorre o candidato 

Será aceito Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso com um mínimo de 360 h/a, 
com defesa de monografia, expedido pela 
instituição ministrante, reconhecida pelo MEC e 
de acordo com as normas do Conselho 
Nacional de Educação, anexando o respectivo 
Histórico Escolar. 

10 
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AVALIAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

ESPECIFICAÇÃO COMPROVAÇÃO 

PONTUAÇÃO (não acumulativa) 

TEMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

PONTUAÇÃO 

1. Experiência 
profissional na função 
para a qual concorre. 

O comprovante será: 
 Carteira de trabalho 

(fotocópias da folhas contendo 
os dados pessoais dos 
candidatos e os períodos de 
registro); 

 Declaração do órgão ou 
empresa;  

 Certidão de tempo de serviço. 

Entre 6 a 12 
meses 

20 

Acima de 12 
até 36 meses 

30 

Acima de 36 
meses 

40 

Avaliação de Aperfeiçoamento (cursos de 40 h/a) 

ESPECIFICAÇÃO COMPROVAÇÃO 

PONTUAÇÃO (não acumulativa) 
 

POR CURSO 
 

MÁXIMA 

1.         Curso         de 
aperfeiçoamento      
na área da função, 
com carga horária 
mínima de 16 h/a. 

 Certificado fornecido por 
Instituição credenciada, 
constando a carga horária       
e       assinado       pelo 
responsável por sua emissão. 

10 pontos 3 cursos 

  Total Geral 30 pontos 
 

6.5 O tempo de experiência profissional deverá ser comprovado nas formas a seguir: 
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 
b) Certidão e ou Declaração de tempo de serviço público, emitido pela unidade de recursos 
humanos da instituição em que trabalha ou trabalhou, no caso de servidor ou empregado público; 
c) Contratos e/ou Recibos de Pagamentos de Autônomo (RPA) referentes à prestação de 
serviços no exercício da profissão requerida, no caso de experiência profissional como autônomo;  
d) Certidão e/ou declaração, assinada pelo dirigente Máximo da entidade à qual o candidato se 
vincula ou vinculou formalmente, no caso de experiência como contratado. 
 

6.6 Não será computado como experiência profissional o tempo de estagio, de monitoria, de 
serviços voluntários ou a titulo de colaboração; 
6.7 Todo documento apresentado para fins de comprovação de experiência profissional deverá ser 
emitido pelo setor de pessoal competente ou equivalente, e conter a data de inicio e de termino do 
trabalho realizado, devendo ser apresentados em papel timbrado da instituição; 
6.8 Quando a função/especialidade exercida pelo candidato for representada por nomenclatura 
abrangente, a declaração/certidão deverá especificar as atividades e período por ele desenvolvido; 
6.9 Na hipótese de não existir a unidade de recursos humanos, a certidão ou declaração deverá 
ser emitida pela autoridade responsável pelo fornecimento do documento, que declarará a referida 
inexistência; 
 

6.10 Caso o candidato apresente mais de um comprovante de experiência profissional relativa a 
mesmo período de tempo, só um deles será computado; 
6.11 As comprovações dos cursos/treinamentos serão feitas através das declarações de conclusão 
ou dos respectivos certificados, contendo a respectiva carga horária. 

7 - DA CLASSIFICAÇÃO 

7.1 A classificação geral dar-se-á a partir da soma simples dos pontos obtidos, pelo candidato, 
na Avaliação Curricular. 

http://www.pmdines.pb.gov.br/
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7.2 Em casos de empate, será adotado como critério de desempate o de idade mais avançada. 
7.3 Ocorrendo, ainda, o empate de idade, em função da data de nascimento, serão analisadas as 
Certidões de Nascimento dos candidatos empatados, para constatar o desempate em hora(s), 
minuto(s) e segundo(s). 
7.4 Nada obstante ao disposto no subitem anterior, fica assegurado aos(às) candidatos(as) que 
tiverem idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos do Art. 27, da Lei Federal n° 
10.741/2003 (Estatuto do Idoso), a idade mais avançada como primeiro critério para desempate, 
sucedido dos outros previstos neste item. 
 

8 - DO RECURSO 

8.1 O recurso eventual interposto deverá ser dirigido à Presidência da Comissão Especial, 
endereço: Rua Pedro Teixeira, 48, centro, 58.228-000, Dona Inês/PB, em formulário próprio 
constante de modelo, anexo II. 
8.2 Caberá recurso quanto ao resultado preliminar da avaliação curricular, no período estabelecido 
no calendário de atividades, anexo III deste Edital. 
8.3 O recurso deverá ser individual com a indicação precisa do item em que o candidato se julgar 
prejudicado, e devidamente fundamentado. 
8.4 Será indeferido, liminarmente, o pedido de recurso não fundamentado ou intempestivo, ou não 
subscrito pelo próprio candidato. 
8.5 O recurso, devidamente fundamentado, deverá conter dados que informem sobre a identidade 
do recorrente e o numero de inscrição. 
8.6 Os recursos serão protocolados na sede da PMDI, enviados através dos correios, por meio de 
sedex ou de encomenda registrada ou ainda no endereço eletrônico da PMDI 
(www.pmdonaines.pb.gov.br) ou e-mail da saúde (saude@pmdonaines.pb.gov.br), no prazo 
estabelecido no calendário de atividades. 
8.7 Será rejeitado liminarmente o recurso protocolado ou enviado fora do prazo ou não 
fundamentado e o interposto por fac-símile, telex, telegrama, como também o que não 
contiver dados necessários à identificação do candidato. 

9 - DO RESULTADO 

9.1 O resultado final será divulgado através do endereço eletrônico oficial da PMDI e será afixado 
em quadros de aviso das Secretarias Municipais, Sede da PMDI e Secretária de Saúde. A 
homologação será publicada no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura 
www.pmdonaines.pb.gov.br e no Diário Oficial do Estado. 

10 - DA CONTRATAÇÃO 

10.1 São requisitos básicos para a contratação: 
a) Ter sido aprovado no presente processo seletivo simplificado; 
b) Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
c) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
d) Ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo 
masculino; 
e) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função; 
f) Cumprir as determinações deste edital; 
g) Não acumular cargos, empregos ou função pública, salvo nos casos constitucionais 
permitidos; 
h) Entregar a seguinte documentação: apresentar original e 01 (uma) fotocópia, quando 
convocado para contratação dos seguintes documentos: carteira de identidade, ou do documento 
único equivalente, de valor legal; cadastro de pessoa física (CPF); titulo de eleitor com 
comprovante de votação de ultima eleição, dos dois últimos turnos, quando houver; comprovante 
de regularidade de situação militar, se do sexo masculino; CTPS, inscrição no PIS/PASEP; 
certidão de casamento ou de nascimento; certidão de nascimento de dependentes menores; 
comprovante de residência atualizado (água ou telefone); comprovante de conta corrente 
bancária (BB ou Bradesco); 01 (uma) fotografia 3x4, recentes; declaração de que ocupa ou não, 
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outra função ou cargo ou emprego público e Certidões Federal e Estadual de antecedentes. 
10.2 Os candidatos classificados serão contratados por um prazo de até 12 (doze) meses, 
prorrogável por igual período, observado, estritamente, o numero de vagas, a ordem de 
classificação e a disponibilidade orçamentária e financeira da PMDI/FUNDO DE SAÚDE. 
10.3 A convocação para as contratações dar-se-á através de comunicação escrita aos aprovados, 
dirigido ao endereço constante na ficha de inscrição do candidato convocado, sendo ele o único 
responsável por correspondência não recebida, em virtude de inexatidão no endereço informado. 
10.4 As contratações serão rescindidas, a qualquer tempo, quando conveniente ao interesse 
publico; verificada a inexatidão ou irregularidade nas informações prestadas durante o processo 
seletivo; constatado falta funcional; verificada a ausência de idoneidade moral, assiduidade, 
disciplina, eficiência ou aptidão para o exercício da função; ou quando cessadas as razões que lhe 
deram origem. 
10.5 O exame de saúde pré-admissional correrá às expensas do candidato, assim como as 
despesas decorrentes de eventuais deslocamentos e hospedagem, durante a seleção ou em 
virtude de eventual contratação. 
10.6 Os candidatos contratados serão lotados nas unidades de saúde, do município de Dona 
Inês/PB, podendo se deslocar a qualquer tempo para zona rural, em virtude da necessidade do 
serviço. 

11 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 Todas as informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato. 
11.2 Serão contratados os candidatos classificados, de acordo com a ordem de classificação, até o 
limite de vagas definido neste Edital. 
11.3 E de responsabilidade do candidato o acompanhamento de todos os atos públicos referentes 
a este Processo Seletivo Público Simplificado. 
11.4 O candidato que por qualquer motivo não comparecer em tempo hábil, ou não apresentar a 
documentação completa, perderá automaticamente o direito à contratação. 
11.5 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação neste 
Processo Seletivo Público Simplificado, valendo para este fim a homologação publicada no Diário 
Oficial do Município e no site da Prefeitura www.pmdonaines.pb.gov.br.  
11.6 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada 
em Edital ou Aviso Público, devendo o candidato manter-se informado sobre as eventuais 
atualizações ou retificações. 
11.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do Processo Seletivo 
Simplificado, Chefe do Executivo e Secretaria Municipal de Saúde sua decisão tem caráter 
definitivo e irrecorrível. 

 
Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, 02 de julho de 2018. 

 
 

João Idalino da Silva 
Prefeito 

 
 

Tarciana Lucena Nunes 
Presidente da Comissão

http://www.pmdines.pb.gov.br/
http://www.pmdonaines.pb.gov.br/
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ANEXO I 
 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
1 – DADOS PESSOAIS:  

Nome Completo: 

Nome do Pai: 

Nome da Mãe: 

Data de Nascimento: Naturalidade: UF: 

Endereço: 

Bairro: Município: CEP: UF: 

Fone/ Fax E-mail: Deficiente: (   ) SIM (   ) Não 

 
2 – DOCUMENTOS: 

Identidade: Órgão de Emissão: Data de Emissão: 

CPF: CRM: CTPS: 

Titulo de Eleitor: Zona: Seção: 

 
3 – FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

Curso: Instituição: Período: 

Pós-graduação: Instituição: Período: 

Pós-graduação: Instituição: Período: 

 

 Requer inscrição no processo seletivo público simplificado n° 
001/2018/PMDI/SAÚDE, desta Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB. 

       
 Dona Inês/PB _____ _____,_____________________ de 2018. 
 
 

______________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAÚDE 

 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

 
N° de Inscrição:___________________ 

 
Nome Completo:___________________________________________________________________________ 
 

RG:___________________________________________CPF:_______________________________________ 
              
Dona Inês/PB, _________ de ____________________________de 2018. 
 

 
 

___________________________________________ 
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 

http://www.pmdines.pb.gov.br/
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ANEXO II 
 

REQUERIMENTO DE RECURSO 
 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão Especial Organizadora do Processo Seletivo 
Público Simplificado n° 001/2018/PMDI/SAÚDE. 

 

Processo Público Seletivo Simplificado: 

Número de Inscrição: 

Nome do Candidato: 

Cargo: 

 

QUESTIONAMENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dona Inês/PB, ______ de _________________________ de 2018. 
 

 
 
 

__________________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

 

http://www.pmdines.pb.gov.br/
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ANEXO III 

 

CALENDÁRIO 
 

1.   O Processo Seletivo Público Simplificado objeto do presente Edital compreenderá, 
essencialmente, as seguintes etapas e períodos: 

 

ETAPA PERÍODO 
 

Inscrição 09 a 27 de julho de 2018 

Homologação das Inscrições 30 de julho de 2018 

Interposição de Recurso à homologação das inscrições 31 de julho de 2018 

Resultado dos recursos interpostos à homologação das inscrições 01 de agosto de 2018 

Resultado Final 02 de agosto de 2018 

Homologação 03 de agosto de 2018 

2. O Calendário acima discriminado poderá sofrer alterações, motivadas por razões de 
ordem institucional ou jurídica. 
3. Caso ocorram, as alterações no Calendário deverão ser publicadas, através de 
comunicados ou aditivos ao presente Edital, no quadro de avisos da PMDI e na página 
eletrônica da Administração Pública Municipal. 

 
   Dona Inês/PB, 02 de julho de 2018. 
 
 

Tarciana Lucena Nunes 
Presidente da Comissão 

http://www.pmdines.pb.gov.br/

