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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL Nº 002/2021 

PRIMEIRO ADITIVO AO EDITAL 002/2021 

O Município de Dom Eliseu/PA, pessoa jurídica, de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 
22.953.681/0001-45, com sede na Avenida JK de Oliveira, nº 02, Bairro Centro, através da 
Secretaria Municipal de Administração, torna público o Primeiro Aditivo ao Edital 002/2021 do 
Teste Seletivo, prorrogando as datas constante do Anexo II, passando a vigorar com as seguintes 
modificações: 

1.0 . DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. Estarão abertas, no período de 24 de Agosto a 10 de Setembro de 2021, as inscrições para 
o Processo Seletivo do Município de Dom Eliseu – PA, destinado ao provimento de função pública, 
para atuar especificamente no Programa Estratégia Saúde da Família ESF e Programa de Agentes 
de Combate as Endemias, instituído pelo Governo Federal e executado pelo Governo Municipal 
através da Secretaria Municipal de Saúde, cujo número de vagas, área de atuação, carga horária, 
vencimentos, estão estabelecidos no Item 2 deste edital. O presente Processo Seletivo Público será 
regido por este edital e estará sob inteira responsabilidade de organização e execução pela 
empresa CONSEP – Consultoria e Estudos Pedagógicos Ltda, pela Secretaria Municipal de 
Administração e Secretaria Municipal de Saúde.  
 
1.1.2. As inscrições serão realizadas no período de 24 de agosto a 10 de setembro 2021. 
1.1.3. Para fazer a inscrição pela internet, no endereço www.consep-pi.com.br, o candidato 
deve localizar a Ficha de Inscrição no link correspondente ao Processo Seletivo Público de Dom  
Eliseu - PA no período das inscrições. O horário máximo para fazer a inscrição será às 18:00 do 
dia 10 de setembro de 2021. 
1.1.4. As solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após o dia 10 de setembro 
2021 não serão aceitas. 
1.1.15.A Comissão Organizadora publicará, no site da CONSEP www.consep-pi.com.br e da 
Prefeitura www.domeliseu.pa.gov.br a relação dos candidatos com inscrições deferidas, incluindo 
os candidatos com pedidos de isenção deferidos, devendo, pois, ser consideradas indeferidas 
aquelas inscrições, cujo nome do candidato não constar na referida relação. A data da publicação 
será até dia 20.09.2021.  
9.0. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
9.3.3. Da realização das provas: as provas objetivas serão realizadas no dia 10 de Outubro de 
2021 no horário de 9h às 12h horas, sendo este horário, 9 horas o limite para ingresso no Centro 
de Aplicação de Provas. O local de realização das provas objetivas será divulgado no dia 4 de 
Outubro de 2021, nos Sites www.consep.pi.com.br,  www.domeliseu.pa.gov.br, nos murais de 
avisos da Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal e Conselho Municipal. O resultado 
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da Prova objetiva será divulgado no dia 22 de outubro de 2021, a partir das 14h, nos órgãos 
públicos mencionados acima e nos sites citados. 
 
10.0. DA PUBLICAÇÃO DO GABARITO DA PROVA OBJETIVA 
10.1. O gabarito preliminar da prova objetiva será divulgado no dia 11.10.2021 e o gabarito 
definitivo será divulgado no dia 22.10.2021, no mural de avisos da Secretaria Municipal de 
Saúde, da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu/PA, no site www.domeliseu.pa.gov.br e 
www.consep-pi.com.br.  
 
12.0. ENTREVISTA 
12.2. A lista dos classificados para a realização da entrevista estará disponível no Mural de    
avisos da Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal e no Site www.domeliseu.pa.gov.br, 
no dia 27.10.2021, a partir das 8h. O período para a realização das entrevistas será do dia 03 a 
05 de Novembro de 2021. O local e o horário serão disponibilizados no site 
www.domeliseu.pa.gov.br e www.consep-pi.com.br durante o processo de acordo com o 
cronograma de atividades no Anexo II.  
12.5. O Resultado desta etapa estará disponível nos Murais de aviso da Secretaria Municipal de 
Saúde, Prefeitura Municipal e nos sites www.consep-pi.com.br e  www.domeliseu.pa.gov.br, no dia 
09.11.2021. 
16.0. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
16.1. O resultado final deste Processo Seletivo Público será divulgado no dia 16.11.2021 nos sites 
www.consep-pi.com.br,  www.domeliseu.pa.gov.br e quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 
Dom Eliseu/PA, Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal.  

 
 

 
 

Dom Eliseu-PA, 3 de Setembro de 2021. 

 
 

GERSILON SILVA DA GAMA 
Prefeito Municipal 

 

LUIS LIMA DE ARAÚJO 
Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO II 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDAES 
Publicação do Edital  23.08.2021 
Período de inscrições para candidatos hipossuficientes 
solicitarem isenção de pagamento de taxa de inscrição 
com a devida entrega de documentação  

24.08.2021 a 27.08.2021 

Período de Inscrição  24.08.2021 a 10.09.2021 
Período de envio da solicitação de atendimento especial.  24.08.2021 a 10.09.2021 
Divulgação das inscrições homologadas de todos os 
candidatos  

20.09.2021 

Prazo para interposição de recurso contra indeferimento 
de inscrição.  

2 (dois) dias após divulgação 
das inscrições homologadas 

Divulgação definitiva das inscrições homologadas  23.09.2021 
Divulgação do local da prova objetiva 04.10.2021 
Aplicação da prova objetiva  10.10.2021 
Divulgação do gabarito preliminar  11.10.2021 
Prazo para envio de recursos contra o gabarito preliminar  2 (dois) dias após divulgação 

do gabarito preliminar 
Divulgação do resultado da análise dos recursos do 
gabarito preliminar 

21.10.2021 

Divulgação do gabarito definitivo 22.10.2021 
Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva  22.10.2021 
Prazo para envio dos recursos contra o resultado da prova 
objetiva  

2 (dois) dias após divulgação 
do resultado preliminar da 
prova objetiva 

Divulgação do resultado da prova objetiva após a análise 
de recursos  

27.10.2021 

Período das Entrevistas 03 a 05.11.2021 
Divulgação do Resultado da Entrevista 09.11.2021 
Resultado final do Teste Seletivo (Provas Objetivas e 
Entrevistas) 

16.11.2021 

Período do Curso Introdutório  A ser divulgado 
 


