
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

 

ADITIVO Nº 002/2022 AO EDITAL DO POCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO Nº 003/2022/SMS 
 

 

                    O MUNICÍPIO DE BARBALHA, ESTADO DO CEARÁ, neste ato 

representado por sua SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas 

atribuições legais, atendendo ao princípio constitucional da publicidade e demais 

pertinentes, em consonância com o Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 

003/2022/SMS, de 02 de agosto de 2022, atendendo a Comissão Organizadora do 

Processo Seletivo ALTERA as informações abaixo transcritas: 

 

 

1. Onde lê-se: 

 

“5.6 As Entrevistas Profissionais serão realizadas na sede da Secretaria 

Municipal de Saúde, nos dias 10 e 11 de agosto de 2022. A lista de 

convocação contando os horários de cada candidato será divulgada no dia 

09 de agosto de 2022, no mural da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, e no sítio eletrônico oficial do Município de Barbalha/CE: 

https://barbalha.ce.gov.br/” 

 

Leia-se: 

 

 

“5.6 As Entrevistas Profissionais serão realizadas na sede da Secretaria 

Municipal de Saúde, no dia 12 de agosto de 2022. A lista de convocação 

https://barbalha.ce.gov.br/


 

 

contando os horários de cada candidato será divulgada no dia 10 de agosto 

de 2022, no mural da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, e no 

sítio eletrônico oficial do Município de Barbalha/CE: 

https://barbalha.ce.gov.br/” 

 

 

2. Onde lê-se: 

 

“6.2 A lista de classificados será divulgada no dia 12 de agosto de 2022, a 

partir das 15 horas, conforme endereços constantes no item 6.1 deste 

Edital.”                     

 

Leia-se: 

 

“6.2 A lista de classificados será divulgada no dia 16 de agosto de 2022, a 

partir das 15 horas, conforme endereços constantes no item 6.1 deste 

Edital.”                     

 

 

3. Onde lê-se: 

 

ANEXO IV 

DO CRONOGRAMA 

 
O Processo Seletivo Simplificado obedecerá ao cronograma a seguir: 

 

DATA Especificação 

02 de agosto de 2022 
data da publicação do 

Edital 

https://barbalha.ce.gov.br/


 

 

02 a 05 de agosto de 2022 

período de inscrições e 

entrega dos documentos 

para seleção 

09 de agosto de 2022 

publicação da lista de 

habilitados e convocação 

para entrevistas 

12 de agosto de 2022 
publicação do resultado 

final 

 

 

Leia-se: 

 

ANEXO IV 

DO CRONOGRAMA 

 
O Processo Seletivo Simplificado obedecerá ao cronograma a seguir: 

 

DATA Especificação 

02 de agosto de 2022 
data da publicação do 

Edital 

02 a 05 de agosto de 2022 

período de inscrições e 

entrega dos documentos 

para seleção 

10 de agosto de 2022 

publicação da lista de 

habilitados e convocação 

para entrevistas 

16 de agosto de 2022 
publicação do resultado 

final 

 

 

 

 



 

 

 

    4. Este Aditivo entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições 

em contrário.                   

 

 

Barbalha/CE, 11 de agosto de 2022. 

 

 

 

Sheyla Martins Alves Francelino 

Secretária Municipal da Saúde 


