
1ª ERRATA DO EDITAL Nº 001/2021 - SESA 

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo 001/2021 – SESA através de sua Presidente a 

senhora Eliana Campanhão Siqueira, no uso de suas atribuições resolve tornar público a Errata 

ao Edital nº 001/2021, de 16 de abril de 2021, publicado em 21 de abril de 2021.  

Onde se lê em todos itens e sub itens: 

Agente de Administração Municipal 

Leia-se em todos itens e sub itens: 

Auxiliar de Administração Municipal 

Onde se lê: 

9.4. Para os demais Cargos a classificação se dará de acordo com a pontuação alcançada 

pelo candidato, observando-se os seguintes critérios de pontuação, de acordo com o quadro 

abaixo: 

II. TEMPO DE SERVIÇO 
VALOR 

ATRIBUÍDO 

Tempo de serviço prestado no CARGO PRETENDIDO 

1,0 ponto a 
cada mês 

completo de 
trabalho, 

limitado a 40 
pontos 

 

Leia-se: 

9.4. Para os demais Cargos a classificação se dará de acordo com a pontuação alcançada 

pelo candidato, observando-se os seguintes critérios de pontuação, de acordo com o quadro 

abaixo: 

II. TEMPO DE SERVIÇO 
VALOR 

ATRIBUÍDO 

 
Tempo de serviço prestado no CARGO PRETENDIDO 
 
OBS: No Cargo de Técnico de Enfermagem com Curso de Imobilização o 
candidato será obrigado a comprovar no mínimo 1 ano de experiência 
profissional na área de Imobilização. 
 

1,0 ponto a 
cada mês 

completo de 
trabalho, 

limitado a 40 
pontos 

 

 

 

 

 

 

 



Onde se lê: 

ANEXO II 

NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO 

 

CARGO 
REQUISITOS 

MÍNIMOS 
VAGAS 

VAGAS 
DEFICIENTES 

CARGA 
HORÁRIA 

REMUNERAÇÃO 

 
 
Técnico de Enfermagem 

Formação 
Técnico de 
Enfermagem  
- com registro 
no Conselho 
de Classe e 
com Curso de 
Imobilização 

02  
 

 
40 horas 
semanais 

R$ 1.339,29 

 

Leia-se: 
 

ANEXO II 

NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO 

CARGO 
REQUISITOS 

MÍNIMOS 
VAGAS 

VAGAS 
DEFICIENTES 

CARGA 
HORÁRIA 

REMUNERAÇÃO 

 
 
Técnico de Enfermagem 

Formação 
Técnico de 
Enfermagem  
-  com registro 
no Conselho 
de Classe e 
com Curso de 
Imobilização, 
com no 
mínimo  1  
ano de 
Experiência . 
 

02  
 

 
40 horas 
semanais 

R$ 1.339,29 

 

Onde se lê: 

ANEXO III 

ATRIBUIÇÕES DE CADA CARGOS 

CARGO: PSICÓLOGO 

Os ocupantes têm como atribuições, as atividades que auxiliam os indivíduos, os grupos e as 

comunidades a usarem as suas próprias iniciaivas no sentido de um maior ajuste entre as 

necessidades do homem e seu meio ambiènte.  

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL  

Os ocupantes têm como atribuições, a aplicação dos conhecimentos no campo da Psicologia 

para o planejamento e execução de atividades nas áreas clínica, médica, social e do trabalho. 

 

Leia-se: 



ANEXO III 

ATRIBUIÇÕES DE CADA CARGO 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL  

Os ocupantes têm como atribuições, as atividades que auxiliam os indivíduos, os grupos e as 

comunidades a usarem as suas próprias iniciaivas no sentido de um maior ajuste entre as 

necessidades do homem e seu meio ambiènte.  

CARGO: PSICÓLOGO  

Os ocupantes têm como atribuições, a aplicação dos conhecimentos no campo da Psicologia 

para o planejamento e execução de atividades nas áreas clínica, médica, social e do trabalho. 

 

 

Alegre-ES, 22 de abril de 2021. 

 

 

ELIANA CAMPANHÃO SIQUEIRA 
Presidente da Comissão 


