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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EMERGENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 001/2020 

 

“DISPÕE SOBRE A RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2020 DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EMERGENCIAL.” 

Onde se lê: 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, Prefeito do município de Jaciara, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, nos moldes da Lei 

Municipal nº 1.158/2009, do Decreto nº 3.557 de 09 de junho de 2020 e demais disposições legais 

aplicáveis, em conjunto com a COMISSÃO ESPECIAL PARA SUPERVISIONAR E 

ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EMERGENCIAL, nomeada pela Portaria nº. 148 de 17 de junho de 2020 juntamente com o decreto nº. 

3.557 de 09 de junho de 2020 TORNA PÚBLICO, a abertura de inscrições ao PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO EMERGENCIAL para contratação por tempo determinado de profissionais para a 

área da saúde constantes do Anexo II deste Edital, com a finalidade de atendimento das necessidades 

temporárias e urgentes, tendo em vista o Decreto nº 3.529 de 23 de março de 2020, que declara Estado de 

Emergência em Saúde Pública no âmbito Municipal, em razão da Pandemia, declarada pela Organização 

Mundial de Saúde, em virtude do COVID-19 e visando o atendimento dos usuários do Sistema Único de 

Saúde, de forma complementar, na Rede de Saúde desta Secretaria, nas condições e prazos previstos no 

presente Edital. 

Leia-se: 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, Prefeito do município de Jaciara, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, nos moldes da Lei 

Municipal nº 1.158/2009, do Decreto nº 3.557 de 09 de junho de 2020, da Portaria nº. 148 de 17 de junho 

de 2020 juntamente com o decreto nº. 3.557 de 09 de junho de 2020 e demais disposições legais 

aplicáveis, em conjunto com a COMISSÃO ESPECIAL PARA SUPERVISIONAR E 

ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EMERGENCIAL TORNA PÚBLICO, a abertura de inscrições ao PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO EMERGENCIAL para contratação por tempo determinado de profissionais para a 

área da saúde constantes do Anexo II deste Edital, com a finalidade de atendimento das necessidades 

temporárias e urgentes, tendo em vista o Decreto nº 3.529 de 23 de março de 2020, que declara Estado de 

Emergência em Saúde Pública no âmbito Municipal, em razão da Pandemia, declarada pela Organização 

Mundial de Saúde, em virtude do COVID-19 e visando o atendimento dos usuários do Sistema Único de 

Saúde, de forma complementar, na Rede de Saúde desta Secretaria, nas condições e prazos previstos no 

presente Edital. 

 

 

Onde se lê: 

4 DAS INSCRIÇÕES 

4.2 Para realização da inscrição, o candidato deverá proceder da seguinte forma:  

a) Enviar um e-mail para saude@jaciara.mt.gov.br, com o assunto “Processo Seletivo Simplificado 

Emergencial da Secretaria Municipal de Saúde – Edital nº 001/2020”, a partir da 0h do dia 25 de junho 

até às 23h59min do dia 26 de junho de 2020, no horário oficial de Mato Grosso; 



 

Página 2 de 2 
 

b) Anexar o Formulário de Inscrição constante no Anexo III preenchida completamente e assinada; 

c) conferir atentamente os dados inscritos, digitalizar e enviar o formulário de inscrição para o e-mail: 

saude@jaciara.mt.gov.br;  

d) As inscrições não terão ônus para o candidato. 

Leia-se: 

4 DAS INSCRIÇÕES 

4.2 Para realização da inscrição o candidato deverá proceder da seguinte forma:  

a) Preencher o Formulário de Inscrição constante no Anexo III; 

b)Enviar um e-mail para saude@jaciara.mt.gov.br, com o assunto “Processo Seletivo Simplificado 

Emergencial da Secretaria Municipal de Saúde – Edital nº 001/2020”, a partir da 0h do dia 25 de junho 

até as 23h59min do dia 26 de junho de 2020, no horário oficial de Mato Grosso contendo o formulário de 

inscrição devidamente preenchido e assinado juntamente com o currículo para o e-mail: 

saude@jaciara.mt.gov.br;  

c) As inscrições não terão ônus para o candidato. 

 

REGISTRE-SE, 

PUBLIQUE-SE 

E CUMPRA-SE. 

Jaciara, 25 de junho de 2020. 

 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal – 2017 a 2020 

 

 

RONIEVON MIRANDA DA SILVA 

Secretário Municipal de Administração e Finanças - Portaria nº. 02/2018 

 

 

SUELY CRISTINA CASTRO DA SILVA DE MORAES 

Secretária Municipal de Saúde - Portaria nº. 063/2019 
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