
ERRATA

EDITAL Nº 001/2013-SEMSA/PMM – Datado de 06 de 
junho de 2013, publicado no D.O.M. nº 2240 de 06 de 

junho de 2013.

O Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal 
de Saúde, no uso de suas atribuições legais previstas na 
Lei nº 2.046/2013-PMM, de 06 de junho de 2013, 
TORNA PÚBLICO QUE:

Considerando a Recomendação nº 03/2013-
MPC-TCE/AP, exarada pelo Ministério Público de Contas 
do Estado do Amapá e Ofício Nº 25/2013-MPCPC-
TCE/AP;

Considerando as recomendações da Comissão 
Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, 
prevista na Lei nº 2.046/2013-PMM e instituída pelo 
Decreto nº 3.015/2013-PMM; e

Considerando ainda o princípio da autotutela 
da Administração Pública, descrito na Súmula 473 do 
STF quanto ao poder de rever os seus atos, em 
conformidade com os princípios da legalidade, 
conveniência e oportunidade.

R E S O L V E:
1 – Prorrogar por mais três dias, contados de 

24.06.2013 a 26.06.2013, o período de inscrições do 
Processo Seletivo Simplificado – PSS, da Prefeitura 
Municipal de Macapá, aprovado pela Lei nº 2.046/2013-
PMM e contido no Edital nº 001/2013-SEMSA/PMM;

2 – Suprimir do item 7.2, do Edital nº 
001/2013-SEMSA/PMM, no Quadro I (Distribuição de 
Cargos, Requisitos e Atribuições Necessárias e Carga 
Horária Exigida), a exigência de experiência 
comprovada de atuação no serviço pleiteado, 
especificamente nos números de ordem 14, 15, 16, 18 e 
21;

3 – Suprimir o item 9.3, do Edital nº 001/2013-
SEMSA/PMM: “Será atribuída a maior pontuação que o 
documento permitir, não se admitindo a computação 
cumulativa de pontos por um mesmo documento ou 
experiência”;

4 – Suprimir o item 10.1.1, do Edital nº 
001/2013-SEMSA/PMM: “Experiência no exercício de 
atividades: cópia de Contrato de Trabalho averbado em 
CTPS ou contrato administrativo e no caso de servidor 
público, de certidão ou declaração de tempo de serviço, 
ambas emitidas pelo setor de pessoal ou equivalente, 
observando-se a correlação com o cargo pretendido, e 
ainda:
a) para comprovação de experiência profissional no 
exterior, a ser utilizada apenas para pontuação de 
título, deve ser apresentada declaração do órgão ou 
empresa ou, no caso de servidor público, de certidão de 
tempo de serviço, todos devidamente traduzidos para a 
Língua Portuguesa por tradutor juramentado;
b) não será computado como experiência profissional o 
tempo de estágio ou monitoria;
c) todo documento apresentado para fins de 
comprovação de experiência profissional deverá ser 
emitido pelo setor de pessoal competente ou 
equivalente e conter a data de início e de término do 
trabalho realizado;
d) caso o candidato apresente mais de um comprovante 
de experiência profissional relativa ao mesmo período 
de tempo, só um deles será computado.”;

5 – Suprimir a exigência prevista no item 2.14, 
do Edital nº 001/2013-SEMSA/PMM: “As cópias dos 
documentos descritos no item 2.5, deverão ser 
entregues em classificador transparente, incolor, com 
elástico.”;

6 – Suprimir o item 3.5, do Edital nº 001/2013-
SEMSA/PMM: “Será considerado aprovado, dentro do 
número de vagas estabelecidas para o cargo pleiteado e 
descritos neste edital, somente o candidato que obtiver 
nota mínima na entrevista de 60% (sessenta por cento) 
do total da pontuação máxima possível para o cargo 
pretendido”;

7 – Suprimir do item 9.4, do Edital nº 
001/2013-SEMSA/PMM, a exigência do critério 

“Experiência comprovada de atuação no serviço 
pleiteado”, que estabelece cinco pontos (sendo 0,5 
pontos por semestre comprovado), descrito no Quadro 
III (Itens para Análise Curricular);

8 – Retificar o item 9.4, do Edital nº 001/2013-
SEMSA/PMM, incluindo cinco pontos referentes ao 
critério “Participação em cursos de atualização e/ou 
aperfeiçoamento em saúde pública, devidamente 
comprovados (mínimo de 20 horas)”, totalizando a 
pontuação máxima de 15 (quinze) pontos para este 
i t e m , s e n d o 3 ( t r ê s ) p o n t o s p a r a c a d a 
certificado/diploma apresentado;

9 – Incluir no item 3.1, alínea “b”, do Edital nº 
001/2013-SEMSA/PMM, que versa sobre a “2ª fase – 
Entrevista”, a pontuação máxima igual a 50 (cinquenta) 
pontos.

Macapá-(AP), 20 de junho de 2013.

CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS
Secretário Municipal de Saúde – SEMSA/PMM


