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ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO 
 
RETIFICAÇÃO 01 DO EDITAL 005/2014/HMRC 
 

 
O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 
HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, considerando a necessidade de corrigir informações contidas no 
Edital 005/2014/HMRC, torna público, aos interessados neste processo seletivo que nesta data foram 
retificadas as seguintes informações: 
 
Na numeração do Edital, onde se lê: 
“Edital 005/2014/HMRC” 
Leia-se: 
“Edital de Processo Seletivo 002/2014/HMRC” 
 
No Edital, item 1.1, onde se lê: 
“1.1 O Processo Seletivo - ACT, de que trata este Edital terá validade de 6 (seis) meses, podendo ser 
prorrogado por igual período;” 
Leia-se: 
“1.1 O Processo Seletivo - ACT, de que trata este Edital terá validade de 6 (seis) meses contados a 
partir da data de homologação deste certame, podendo ser prorrogado por igual período;” 
 
No Edital, item 1.2, fica incluído o subitem 1.2.1 com a seguinte redação: 
“1.2.1 Para as contratações que se fizerem necessárias até a data de 29 de maio de 2015 nos cargos de 
Assistente Administrativo, Enfermeiro, Fisioterapeuta e Guarda Patrimonial, serão convocados os 
candidatos aprovados e classificados no Processo Seletivo Edital 001/2014/HMRC.” 
 
No Edital, item 1.3, fica incluído o subitem 1.3.1 com a seguinte redação: 
“1.3.1 Os candidatos aprovados e classificados até o limite de vagas estabelecidos no Anexo 1 deste 
Edital, serão convocados no decorrer do período de validade do Processo Seletivo, de acordo com a 
necessidade do Município.” 
 
No Edital, fica excluído o item 2.4: 
“2.4 O candidato aprovado no Processo Seletivo e que vier a ser convocado/admitido para o cargo 
público a que concorreu, será chamado para escolha de vagas em qualquer das unidades escolares do 
Município de Balneário Camboriú.” 
 
No Edital, item 9.5, onde se lê: 
“9.5 O não comparecimento dentro do prazo acima descrito ou a falta de documentos conforme ANEXO 
III deste edital implicará na perda da vaga e consequente chamada do próximo candidato.” 
Leia-se: 
“9.5 O não comparecimento dentro do prazo acima descrito ou a falta de documentos conforme ANEXO 
4 deste edital implicará na perda da vaga e consequente chamada do próximo candidato.” 
 
No Anexo 01 do Edital, item A, Cargos de Nível Superior, Remuneração Mensal do cargo de 
Farmacêutico, onde se lê: 
“R$ 4.305,62” 
Leia-se: 
“R$ 2.734,69” 
 
No Anexo 01 do Edital, item A, Cargos de Nível Superior, Remuneração Mensal do cargo de 
Farmacêutico/Bioquímico, onde se lê: 
“R$ 4.305,62” 
Leia-se: 
“R$ 2.734,69” 
 
No Anexo 01 do Edital, item B, Cargos de Nível Médio, Quantidade de Vagas do cargo de Agente de 
Combate às Endemias, onde se lê: 
“01” 
Leia-se: 
“30” 
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Esta retificação entra em vigor na data de sua publicação, sendo o Edital e seus anexos, consolidado com 
as alterações decorrentes desta Retificação. 
 
 
 

Balneário Camboriú (SC), 13 de novembro de 2014. 

 

 

Edson Renato Dias 

Prefeito Municipal 


