
 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIAL 

PROCESSO SELETIVO  

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS 

Nº 001/2019 – ERRATA 01 

 

A Comissão de Realização e Acompanhamento do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Saúde de 

Indaial, Santa Catarina, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Decreto nº 1133/19, e amparado no art. 

198, §§ 4º, 5º e 6º da Constituição Federal, na Lei Federal nº 11.350/2006, nas leis municipais 3528/2007, 

3579/2007 e 4993/2014 e suas alterações, torna pública a Errata 01 ao Edital de abertura. 

 

ONDE SE LÊ: 

(...) 

3.4. O candidato que tenha declarado sua deficiência será convocado para comparecer no dia 15 e 

16/07/2019 no período das 11:00 às 12:00 horas na sede da INDAPREV – situada na rua Marechal Floriano 

Peixoto, 80 – Centro – Indaial – SC (prédio do antigo banco HSBC), perante uma junta oficial para avaliação da 

compatibilidade da deficiência com o emprego a que concorre, sendo lícito à Administração programar a 

realização de quaisquer outros procedimentos, se a junta de especialistas assim o requerer, para a elaboração 

de seu laudo. 

(...) 

4.1.1. Os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão fazê-lo no endereço: 

Local: Unidade Sanitária Dr. Heinz Schutz - Setor de Combate à Dengue  

Endereço: Rua São Francisco nº 250 Centro, Indaial/SC 

Dia 10/07/2019, horário: das 08h às 12h e das 13h00min às 17:00h. 

 

 

LEIA-SE:  

(...) 

3.4. O candidato que tenha declarado sua deficiência será convocado, após o encerramento das inscrições, 

para comparecer perante uma junta de especialistas para avaliação da compatibilidade da deficiência com o 

emprego a que concorre, sendo lícito à Administração programar a realização de quaisquer outros 

procedimentos, se a junta de especialistas assim o requerer, para a elaboração de seu laudo. 

(...) 

4.1.1. Os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão fazê-lo no endereço: 

Local: Unidade Sanitária Dr. Heinz Schutz - Setor de Combate à Dengue  

Endereço: Rua São Francisco nº 250 Centro, Indaial/SC 

Dias 10 e 24 de julho de 2019, horário: das 08h às 12h e das 13h00min às 17:00h. 

 

 

Permanecem inalterados os demais itens. 

 

 

Prefeitura Municipal de Indaial/SC, 26 de junho de 2019. 

 

 

Comissão de Realização e Acompanhamento do Processo Seletivo da  

Secretaria Municipal de Saúde de Indaial. 

 


