
  
ESTADO DE ALAGOAS 

Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

Marechal Deodoro/AL, 17 de maio de 2017. 

 

Assunto: Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

Considerando a Recomendação do Ministério Público do Estado de 

Alagoas, que advertiu a necessidade da reavaliação da seleção relativa aos cargos 

de AGENTE ADMINISTRATIVO, EDUCADOR FÍSICO, ENFERMEIRO e TÉCNICO 

DE ENFERMAGEM, ofertados no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital 

n°. 001/2017; 

 

Considerando a necessidade da publicação da relação nominal de 

todos os inscritos nos cargos acima mencionados, visando, assim, dar publicidade e 

transparência dos atos da Administração Pública e levar ao conhecimento de todos 

os cidadãos de Marechal Deodoro; 

 

Considerando, ainda, a nomeação da nova composição da Comissão 

de Organizadora de Avaliação e Análise de Currículos e de Entrevista, que 

promoverá a reavaliação da seleção; 

 

Resolve esta Secretaria Municipal de Saúde de Marechal Deodoro, no 

uso de suas atribuições: 

 

1) Publicar a relação de todos os inscritos nos cargos de AGENTE 

ADMINISTRATIVO, EDUCADOR FÍSICO, ENFERMEIRO e 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM, ofertados no Processo Seletivo 

Simplificado regido pelo Edital n°. 001/2017; 
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2) Conceder o prazo de 2 (dois) dias para que o candidato inscrito, 

que porventura não conste na lista, possa contestar a sua inscrição, 

o qual deverá se encaminhar ao Setor de Protocolo da Secretaria 

de Saúde de Marechal Deodoro/AL, no horário das 8:00 às 14:00, 

portando seu comprovante de inscrição, sob pena de considera-lo 

não inscrito; 

 

3) Realizar no prazo de 5 (cinco) dias uma nova Avaliação e Análise 

de Currículos e de Entrevista relativa aos cargos de AGENTE 

ADMINISTRATIVO, EDUCADOR FÍSICO, ENFERMEIRO e 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM; 

 

4) Publicar a relação dos aprovados, até o dia 29/05/2017, os 

candidatos poderão interpor recurso no prazo de 2 (dois) dias, junto 

ao Setor de Protocolo da Secretaria de Saúde de Marechal 

Deodoro/AL para apreciação da Comissão Organizadora do 

Processo, justificando as razões do recurso e apresentando 

documentos pertinentes; 

 

5) Publicar o julgamento dos recursos apresentados e homologação 

da Seleção Pública Simplificada no dia 02/06/2017. 

 

 Atenciosamente, 

 

AERTON LESSA NETO LIMEIRA 

Secretário Municipal de Saúde 


