
 

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JEQUIÉ 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA EMPREGO PÚBLICO 01/2016 

ABERTURA 

ERRATA 003 pertinente ao EDITAL Nº 001/2016 

O presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JEQUIÉ, inscrito no 
CNPJ sob o nº 26.042.718/0001-34, com sede na Av. Getúlio Vargas, nº. 1732, Bela Vista, na Cidade de JEQUIÉ-BA, 
entidade de direito público e natureza autárquica interfederativa, constituída sob a forma de Associação Pública, com 
amparo da Lei Federal n°. 11.107/2005 e Decreto Federal No. 6.017/2007, no uso de suas atribuições, faz saber que: 

Página 18, ONDE SE LÊ: 

 4. DAS TAXAS E DAS INSCRIÇÕES  

[...]  

O período para a realização das inscrições será a partir das 10h do dia 23/12/2016 às 23h59min do dia 03/02/2017, 

observado horário oficial de Brasília/DF, através do endereço eletrônico 

www.fundacaocefetbahia.org.br/policlinica/jequie/selecao.asp  

[...] 

b) imprimir o boleto bancário gerado e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor da taxa de inscrição 

correspondente ao Emprego Público escolhido até o dia 06/02/2017 

 

LEIA-SE:  

4. DAS TAXAS E DAS INSCRIÇÕES 

[...]  

O período para a realização das inscrições será a partir das 10h do dia 23/12/2016 às 23h59min do dia 20/02/2017, 

observado horário oficial de Brasília/DF, através do endereço eletrônico 

www.fundacaocefetbahia.org.br/policlinica/jequie/selecao.asp  

  

[...] 

b) imprimir o boleto bancário gerado e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor da taxa de inscrição 

correspondente ao Emprego Público escolhido até o dia 21/02/2017 

 

Página 27, ONDE SE LÊ: 

12. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

12.1 A Prova Objetiva realizar-se-á em 19/02/2017, no turno matutino, JEQUIÉ, Estado da Bahia, podendo ser aplicada 

também em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município, sendo certo 

que qualquer alteração de data, local e/ou horário será especificada oportunamente no site da Fundação CEFETBAHIA 

(www.fundacaocefetbahia.org.br/policlinica/jequie/selecao.asp).  

[...] 



LEIA-SE:  

12. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

12.1 A Prova Objetiva realizar-se-á em 12/03/2017, no turno matutino, JEQUIÉ, Estado da Bahia, podendo ser aplicada 

também em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município, sendo certo 

que qualquer alteração de data, local e/ou horário será especificada oportunamente no site da Fundação CEFETBAHIA 

(www.fundacaocefetbahia.org.br/policlinica/jequie/selecao.asp).  

[...] 

 

Salvador, 04 de fevereiro de 2017 

 

 

Zenildo Brandão Santana 

Presidente do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Jequié 

 


