Arroio do Tigre/RS, Quarta-feira, 14 de julho de 2021 – Edição 703 – Lei 2.558/2014

EDITAL N° 008 – B / 2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
(Análise de Currículo)
Antecipa e Homologa a Relação Final de Inscritos,
homologa o Resultado Preliminar e Final dos
Inscritos, no cargo de Médico – 20 horas, após a
Análise dos Currículos, do Processo Seletivo
Simplificado conforme Edital n° 008/2021.

MARCIANO RAVANELLO, Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, no uso de
suas atribuições, visando à contratação de pessoal para a seguinte função: 01 (um)
Médico – 20 horas, para atuar junto à Secretaria da Saúde, torna pública a
homologação das inscrições do Processo Seletivo Simplificado.
CONSIDERANDO, a existência de apenas um inscrito no Processo Seletivo
Simplificado, conforme Edital nº 008 – A / 2021, o que faculta a antecipação de
algumas etapas do mencionado Processo Seletivo;
CONSIDERANDO a emergência em saúde pública, de importância mundial
declarada pela Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020, em razão do
COVID-19;
CONSIDERANDO, toda a regulamentação federal, estadual e municipal já
editada em função da COVID-19, bem como a necessidade da manutenção completa
de equipes de saúde em todas as Unidades de Saúde, como medida de contenção da
propagação do vírus em resposta à emergência de saúde pública;
CONSIDERANDO, enfim, que a Unidade de Saúde do Bairro Industrial, está
sem médico desde o dia 28/06/2021, quando da saída da médica do Programa
“Médicos pelo Brasil” por motivo de gravidez, em virtude da Lei Federal nº 14.151 de
12 de maio de 2021 que dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das
atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de
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importância nacional decorrente do novo coronavírus, o município de Arroio do Tigre
busca a regulamentação no âmbito municipal do ato normativo federal; havendo a
necessidade urgente de suprir a equipe de Saúde com profissional médico torna
público a antecipação e homologação da relação final, homologação do Resultado
Preliminar e Final dos Inscritos no Processo Seletivo Simplificado, para o cargo de
médico ESF 20 horas, após a análise do preenchimento dos requisitos para o
exercício do cargo.

Médico – 20 horas (01 vaga)
Maria Beatriz Puhlmann Salles

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE, em 13 de
julho de 2021.

MARCIANO RAVANELLO
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
EM 13.07.2021

VIVIANE REDIN MERGEN
Sec. de Administração, Planejamento,
Ind., Com. e Turismo.

O Município de Arroio do Tigre - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site www.arroiodotigre.rs.gov.br no link Diário Oficial.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 2 de 2.

