MUNICÍPIO DE LAGES – SC
PROCESSO SELETIVO
EDITAL N 005/2021 – SAÚDE / ERRATA 02
o

A Comissão Especial do Processo Seletivo, nomeada pela Portaria n.º 247/2021, torna pública a
Errata 02 do edital 05/2021.
Edital de Abertura
Onde se lê:
2.9. Não possuir antecedentes criminais, comprovados por certidões negativas criminais expedidas
pela Comarca de Lages.
(...)
9.1. Os candidatos aprovados e classificados no Processo Seletivo serão convocados, conforme a
necessidade do município, para o exame médico e para a comprovação dos requisitos exigidos no
item 2 do presente Edital, de acordo com a lista de classificados por meio de telefone, e-mail e/ou,
quando houver necessidade, envio de correspondência (com aviso de recebimento) com prazo de
até 03 (três) dias úteis após o recebimento da correspondência para comparecimento ao
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Lages e/ou Secretaria
responsável pela convocação.
Leia-se:
2.9. Não possuir antecedentes criminais, comprovados por certidões negativas expedidas por
órgãos Policiais e Judiciais, Estaduais e Federais.
(...)
9.1. Os candidatos aprovados e classificados no Processo Seletivo serão convocados a partir do
ano de 2022, a critério da Administração Pública, como também, em atenção ao art.8° da Lei
Complementar Federal n°.173/2020, conforme a necessidade do município, para o exame médico
e para a comprovação dos requisitos exigidos no item 2 do presente Edital, de acordo coma lista de
classificados por meio de telefone, e-mail e/ou, quando houver necessidade, envio de
correspondência ( com aviso de recebimento) com prazo de 03 (três) dias úteis após o
recebimento da correspondência para comparecimento ao Departamento de Recursos Humanos
da Prefeitura de Lages e/ou Secretaria responsável pela convocação.
Anexo I
Onde se lê:
CÓDIGO

17

FUNÇÃO
FISIOTERAPEUTA
DE PROGRAMAS
DE SAÚDE

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO)
Diploma de curso superior em Fisioterapia,
devidamente registrado no órgão fiscalizador
da profissão CREFITO

TOTAL
DE
VAGAS

(...)

JORNADA
TRABALHO
SEMANAL

01

40h

01

40h

(...)

56

TERAPEUTA
OCUPACIONAL EM
PROGRAMAS DA
SAÚDE

Diploma de nível superior em Terapia
Ocupacional, devidamente registrado no
órgão competente, e registro no CREFITO.
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Leia-se:
CÓDIGO

17

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO)

FUNÇÃO
FISIOTERAPEUTA
DE PROGRAMAS
DE SAÚDE

Diploma de curso superior em Fisioterapia,
devidamente registrado no órgão fiscalizador
da profissão CREFITO

TOTAL
DE
VAGAS

(...)

JORNADA
TRABALHO
SEMANAL

01

30h

01

30h

(...)

56

TERAPEUTA
OCUPACIONAL EM
PROGRAMAS DA
SAÚDE

Diploma de nível superior em Terapia
Ocupacional, devidamente registrado no
órgão competente, e registro no CREFITO.

Anexo III
Onde se lê:
OUVIDOR

(...) Guia de Orientação para a Gestão de Ouvidorias. (https://www.cgu.gov.br/assuntos/ouvidoria/produtos-eservicos/consulta- publica/arquivos/produto_5_gestao_de_ouvidorias.pdf).

Leia-se:
OUVIDOR

(...) Guia de Orientação para a Gestão de Ouvidorias. Disponível em:
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/ouvidoria/produtos-e-servicos/consultapublica/arquivos/produto_5_gestao_de_ouvidorias.pdf

Permanecem inalterados os demais itens.
Lages, 10 de junho de 2021.

Comissão Processo Seletivo Município de Lages
Portaria n°247/2021
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