
 

EXTRATO DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO N.º 001/2021 – SEMSA. 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2021 

– SEMSA. O MUNICÍPIO de Tartarugalzinho/AP, 

através do Fundo Municipal de Saúde de 

Tartarugalzinho – FMST, com fundamento no inciso IX, 

do art. 37 da Constituição Federal de 1988 e na Lei 

Municipal nº 009/2021, torna pública a realização de 

Processo Seletivo Simplificado – PSS, destinado à 

contratação para suprir vagas e para cadastro de 

reserva, por prazo determinado, de profissionais de nível 

superior, médio e fundamental (fundamental completo e 

incompleto), para atuação na Secretaria Municipal de 

Saúde, mediante as condições estabelecidas neste 

Edital. 1. DISPOSIÇÕES INICIAS – PSS: 1.1 O PSS 

será realizado por uma Comissão, de pelo menos 03 

(três) membros, designada pelo Chefe do Poder 

Executivo Municipal, por meio de Portaria, e terá 

validade de 01 (um) ano, contado a partir da 

homologação do resultado final, podendo ser prorrogado 

por mais 01 (um) ano, a critério da Administração. 1.2 As 

contratações serão feitas por tempo determinado nos 

termos da Lei Municipal nº 009/2021, ou até a cessação 

da necessidade temporária de excepcional interesse 

público, mediante o reconhecimento por Decreto 

Municipal. 1.3 O PSS será composto de Prova de Títulos 

e experiência por tempo de trabalho de caráter 

exclusivamente classificatório. 1.4 Os cargos, a jornada 

de trabalho semanal, os pré-requisitos, o vencimento 

mensal e as vagas são os estabelecidos a seguir: NÍVEL 

SUPERIOR Obs.: As vagas para os Cargos de Nível 

Superior obedecerão aos critérios de ampla 

concorrência, conforme itens 9.14 a 9.16 deste Edital. 
ENSINO MÉDIO E NÍVEL TÉCNICO, ENSINO 

FUNDAMENTAL, 1.5 As atribuições dos cargos estão 

previstas no Anexo I deste Edital. 3. DAS INSCRIÇÕES: 

3.1 As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 

terão início a partir do dia 23 de junho de 2021 até o dia 

27 de junho de 2021. O candidato deverá encaminhar a 

documentação para o e-mail 

:processoseletivosemsa21@tartarugalzinho.ap.gov, 

apartir do dia 23 de junho de 2021 até o dia 27 de junho 

de 2021, observado o fuso horário de Brasília/DF. 3.2 O 

ato de inscrição é único e totalmente informatizado 

(online). 

 

            Tartarugalzinho, 23 de junho de 2021 

 

 

_____________________ 

Liliane Cordeiro de Abreu 

Secretaria de Saúde 
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