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NOTA DE ESCLARECIMENTO

Diamantina, 26 de outubro de 2020.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, através da Diretoria de
Recursos Humanos, vem a público esclarecer quanto à abertura de Processo
Seletivo Simplificado para o cargo de Enfermeiro.

O referido Processo Seletivo Simplificado foi aberto no dia 21 de outubro de
2020, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, haja vista a
necessidade de recomposição do quadro de servidores, por motivo de
aposentadoria ocorrida em 01 de outubro de 2020 de servidor que ocupava o
cargo supracitado.

Esclarecemos que o Concurso Público nº 01/2019, homologado em 13 de
dezembro de 2019, ofertou 01 vaga para o cargo de Enfermeiro EFS, logo,
com especificidade para o programa Estratégia de Saúde da Família.

Atentamos que, por força da Lei Complementar nº 143, de 03 de maio de
2019, que dispõe quanto ao quadro de servidores efetivos destinados a
execução de programas custeados com recursos federais e estaduais no
Município de Diamantina, o quantitativo de vagas para o cargo de Enfermeiro
ESF são 13 (Treze) em sua totalidade. Neste sentido, foram nomeadas 13
(treze) aprovados, através dos Editais de Nomeação nº 02/2020 - Decreto de
nomeação nº 025, de 17 de janeiro de 2020 e Edital nº 03/2020 - Decreto de
nomeação nº 085, de 17 de fevereiro de 2020.

A abertura do Processo Seletivo Simplificado faz jus ao cargo de Enfermeiro,
que não atuará em programa ESF e possui quantitativo de vagas distinto e
disposto em lei especifica.

Reiteramos que a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, assim
como a Diretoria de Recursos Humanos desta municipalidade, reafirmam o
compromisso de clareza, lisura e publicidade de todos seus atos
administrativos e se colocam à disposição para sanar quaisquer dúvidas.


