PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Secretaria de Saúde

EDITAL n⁰ 03/2021 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
CLEDIANE ARECO MATZENBACHER, Prefeita Municipal de Jardim-MS, no uso de
suas atribuições legais, com fundamento no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, torna
público para conhecimento dos interessados a CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DOS
DOCUMENTOS e as informações necessárias para a recepção dos documentos
classificatórios citados no item 5. conforme estabelece as instruções abaixo:
1.0
O local de entrega dos documentos será: Ginásio de Esportes Ticão, situado na Rua:
João Martins Paniagua, s/n. Jardim Itapê, Jardim-MS.
1.1
A data, o cargo e o horário são os estabelecidos na tabela abaixo para vosso
conhecimento.
Data da entrega dos
documentos
27/04/2021

27/04/2021

28/04/2021
28/04/2021

Cargo
Enfermeiro
Assistente Social
Auxiliar de saúde bucal
Farmacêutico
Farmacêutico analista clínico ou biomédico
Odontólogo 20h
Odontólogo 40h
Nutricionista
Psicólogo
Fisioterapeuta
Médico veterinário
Técnico de enfermagem

Horário
Das 7h às 11h

Das 13h às
17h

Das 7h às 11h
Das 13h às
17h

2.0
Serão entregues senhas para organização da recepção dos documentos, conforme
horário de chegada.
2.1
Não serão recepcionados em nenhuma hipótese documentos fora do dia, horário, e
local mencionados no item 1.0 e 1.1 deste edital.
2.2
As cópias dos documentos apresentados deverão estar legíveis para aferição de fé
pública e deverão estar acompanhadas de seus originais que serão devolvidos.
2.3
Será retirado do local da entrega dos documentos e desclassificado do processo
seletivo simplificado de seleção de currículo o candidato que apresentar atitude de desacato,
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desrespeito ou descortesia para com qualquer um dos servidores encarregados presentes da
organização do certame.
2.4
O candidato deverá observar sob pena de exclusão do processo seletivo o que
determina o Decreto 077/2021 de 16 de abril de 2021 ou Decreto que estiver em vigência
sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente do
Coronavírus Covid-19, no que diz respeito ao agrupamento de pessoas e uso de máscaras.

Gabinete da Prefeita do Município de Jardim - MS, em 20 de Abril de 2021.
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