PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA
EDITAL Nº 029/2019-PMM/SEMAD
TORNAR PÚBLICO O EDITAL DE RETIFICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO PARA O EXAME
DOCUMENTAL E EXAMES MÉDICOS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais e na qualidade de Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público Municipal,
conforme disposto no Decreto n.º 704∕2018-PMM, de 09 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial
do Município de Macapá n.º 3312, de 23 de abril de 2018; e
CONSIDERANDO os termos do Edital nº. 01/2018, realizado pela Fundação Carlos
Chagas/FCC, que promoveu a abertura do Concurso Público para provimento de cargos efetivos na
área da Saúde neste Município de Macapá, bem como os termos do Edital nº. 28/2018, que
promulgou o resultado final e homologação do certame da área da Saúde;
CONSIDERANDO o disposto no Edital nº. 01/2018, referente ao Concurso Público da
área da Saúde, a ordem de classificação para a convocação dos candidatos, seguirá os termos
definidos no Certame, observados os itens 5 e 6, os quais dispõem acerca de vagas para candidatos
deficientes e negros;
CONSIDERANDO o disposto no Edital nº. 028/2019-PMM/SEMAD de Convocação
para o Exame Documental e Exame Médico dos candidatos aprovados no Concurso Público para os
cargos de nível superior e médio da Secretária Municipal de Saúde/SEMSA.
CONSIDERANDO o princípio da legalidade, da publicidade, da moralidade, da
impessoalidade e da eficiência, conforme art. 37, caput, da Constituição Federal.
CONSIDERANDO a necessidade imediata de contratação de pessoal especializado,
dentre os devidamente habilitados no concurso público da Saúde, objetivando suprir carência para o
atendimento de 2019.
CONSIDERANDO o acima exposto, convoca-se os candidatos abaixo listados para
apresentação célere dos documentos que comporão a fase documental e médicos, no prazo
conferido, em razão do Interesse Público, sendo este principio norteador dos atos administrativos
realizados.
R E S O L V E:
1 - RETIFICAR os termos do Anexo I referente ao cargo de ENFERMEIRO, estando
os demais cargos inalterados nos Editais nº. 027/2019–PMM/SEMAD e 028/2019-PMM/SEMAD,
publicado no Diário Oficial do Município de Macapá nº. 3540/2019 e 3542/2019, que tornou Público a
Convocação para o Exame Documental e Exame Médico, para os profissionais da área da saúde
deste Município de Macapá.

