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PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL 

 
A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso por meio da 
Comissão do Processo Seletivo Simplificado 01/2017, vem por meio deste, prorrogar e retificar os prazos 
constantes no Cronograma do Processo Seletivo Simplificado PSS Edital nº 001/2017 Programa Vida 
Saudável:  
 
Considerando a importância do Programa Vida Saudável nas comunidades a serem atendidas bem como a 
importância de se garantir a qualidade e lisura nos processos de avaliação curricular dos candidatos 
inscritos;  
 
Considerando que o número de candidatos inscritos foi acima do esperado; 
 
Considerando que a etapa inicial do presente Processo Seletivo Simplificado se caracteriza pela análise da 
documentação apresentada pelos candidatos; 
 
Considerando que a Administração Pública deve se nortear pelos princípios constitucionais da Legalidade, 
Moralidade, Publicidade, Interesse Público; 
 
Considerando que a previsão de prazos para recebimento e resultado de recursos para a primeira etapa não 
foi estipulado no edital, frente a seleção apenas com os candidatos que não tiveram seus currículos 
eliminados e que obtiveram pontuação igual ou superior a 50% do total de pontos estabelecidos na tabela 
de pontuação curricular na primeira etapa, conforme item 6.3.1 do Edital, no cronograma constando 
etapas/fases e datas/períodos;  
 
Considerando que o edital previu no item 6.3.1 agendamento de data e horário para realização da entrevista 
com os membros da Comissão do Processo Seletivo Simplificado 01/2017, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

ETAPAS/FASES DATAS/PERÍODOS 

Publicação do Edital  10/05/2017 

Período de Inscrições 31/05/20174 à 20/06/2017 

Período de Avaliação Curricular – 1ª fase 21/06/2017 à 30/06/2017 

Divulgação da relação de candidatos classificados 
1ª fase 

05/07/2017 

Recebimento de recursos 06/07/2017 e 07/07/2017 

Resultado dos recursos e resultado final da 1ª fase 14/07/2017 

Divulgação dos dias e horários das entrevistas 
individuais, aplicação de conhecimentos específicos 
relacionados ao Programa Vida Saudável, noções 
básicas de informática e dinâmicas de grupo e 
entrevistas coletivas a serem realizadas com os 
candidatos classificados na 1ª fase* 

17/07/2017 a 21/07/2017 

Divulgação do Resultado Final  21/08/2017 

Recebimento de recursos 22/08/2017 e 23/08/2017 

Resultado dos recursos e resultado final após 
recursos 

31/08/2017 

Homologação 31/08/2017 

 
* A listagem de candidatos classificados com a respectiva relação de dias e horas para as entrevistas que 
serão realizadas nos prazos acima estipuladas será divulgada no Diário Oficial do Município de Contagem, 
no site da Prefeitura Municipal de Contagem, bem como estes serão comunicados através dos contatos 
constantes no cadastro efetuado no ato da inscrição. 
 
 


