
  

                                                                                   

 

 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 

EDITAL 02 – RETIFICA REQUISITOS DOS CARGOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE E FONOAUDIOLÓGO  

 
A PREFEITURA MUNICIPAL ITARUMÃ, através da Comissão Organizadora de Concurso Público - COCP, torna 
público o presente Edital de retificação para: 
 
1. Retificar o quadro de cargos previsto no ANEXO I, o item 9.3 quadro 2, o item 4.1 do Anexo IV e Anexo V, 
inciso II e III quanto aos requisitos de provimento no cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM os quais passam a 
ser:  ensino médio completo, curso de auxiliar de enfermagem  e registro profissional no Conselho Regional de 
Enfermagem - COREN. 
 
2. Alterar o item 1.1 do ANEXO II acrescentando aos pré-requisitos de provimento no cargo de AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE: aprovação em curso introdutório de formação continuada e  comprovação de 
residência na área correspondente à vaga ofertada onde deverá desempenhar a função, desde a data da 
publicação do edital. 
 
3. Retificar a distribuição das vagas previstas  no ANEXO I para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE que 
passa vigorar da seguinte forma:  

CÓDIGO CARGOS/CLASSES 
VAGAS 

ABERTAS 
RESERVA 
TÉCNICA 

201 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ÁREA 01 -  ZONA URBANA   02 02 

202 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ÁREA 02 – ZONA RURAL  01 01 

 
4. O item 11.2 do edital para vigorar com a seguinte redação: “11.2 Os candidatos sujeitos à prova prática de 
volante deverão comparecer ao local da prova munidos do documento de identificação com foto recente, 
comprovante de inscrição e Carteira Nacional de Habilitação. A prova será realizada na mesma data da prova 
objetiva, cujo horário e local será previamente divulgados pela COCP“. 
 
5. Retificar os pré-requisitos do Anexo V para o cargo de Fonoaudiologia os quais passam ser: conclusão do 
curso superior de Fonoaudiologia; registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia - CRFa; e aprovação em 
concurso público.  
 
6. O candidato cuja inscrição ficar prejudicada com as alterações prevista neste edital poderá efetuar o 
cancelamento da inscrição e será restituído do valor referente ao recolhimento da taxa do concurso. 
 
Este edital é publicado no placar da Prefeitura Municipal e sites de divulgação do certame. 
 
 Itarumã, aos 14 de fevereiro de 2012.  
 

KLEIBER SANER GAMA DE LIMA                         SIMARA BARBOSA SILVA FREITAS  
Presidente da COCP                                         Secretária da COCP                                           
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Membro da COCP 
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Membro da COCP 


