
PREFEITURA

 
 

AVISO DE EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2019

 

 

a) Onde se lê: 

A Prefeitura de Pedro Leopoldo/MG, nos termos da Lei, torna público que estão abertas as 
inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 01/2019, 
de junho de 2019 (...) 
 
Leia-se: 
 
A Prefeitura de Pedro Leopoldo/MG, nos termos da Lei, torna público que estão abertas as 
inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 01/2019
de junho de 2019 (...) 
 
 
b) Onde se lê: 
 

 
21 - Terapeuta 
Ocupacional 

 

Formação de 

cadastro 

reserva 

 
 
Leia-se: 
 

 
21- Terapeuta 
Ocupacional 

 

Formação de 

cadastro 

reserva 

 
 
 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

AVISO DE EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2019 

ERRATA 002/2019 

A Prefeitura de Pedro Leopoldo/MG, nos termos da Lei, torna público que estão abertas as 
inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 01/2019, no período de 27 de maio a 07 

A Prefeitura de Pedro Leopoldo/MG, nos termos da Lei, torna público que estão abertas as 
inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 01/2019, no período de 03 de junho a 14

Formação de 

 

35 horas 

semanais 

 

Centro 

Municipal 

Psicossocial  

 

R$ 3.145,10

Formação de 

 

30 horas 
semanais 

 

Centro 

Municipal 

Psicossocial  

 

R$ 3.145,10

 

A Prefeitura de Pedro Leopoldo/MG, nos termos da Lei, torna público que estão abertas as 
no período de 27 de maio a 07 

A Prefeitura de Pedro Leopoldo/MG, nos termos da Lei, torna público que estão abertas as 
no período de 03 de junho a 14 

R$ 3.145,10 

 

Curso de 

Terapia 

Ocupacional, 

com registro 

no órgão de 

classe. 

Lei Municipal 

nº. 2.853/2006 

 

 

 

R$ 3.145,10 

 

Curso de 

Terapia 

Ocupacional, 

com registro 

no órgão de 

classe. 

Lei Municipal 

nº. 2.853/2006 

 

 

 



PREFEITURA

 
 

 
 
c) Onde se lê 
 
Anexo II 
Cargo Enfermeiro 
 
Pós-graduação Latu Senso (especialização) na área de formação 
Terapia Intensiva com carga horária mínima de 360 horas, concluída até a data de publicação 
do edital, comprovada por meio de declaração ou 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)
 
Leia-se 
 
Anexo II 
Cargo Enfermeiro 
 
Pós-graduação Latu Senso (especialização) na área de formação 
Terapia Intensiva e/ou Enfermagem Hos
concluída até a data de publicação do edital,
certificado emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
 
d) Onde se lê 
 
Anexo II 
Cargo Terapeuta Ocupacional
 
 
Especialização lato sensu concluída em:

(1) psicologia infantil ou (2) psicologia do desenvolvimento ou (3) em saúde mental, igual ou 

superior a 360 horas . 

 

Leia-se: 
 

Especialização lato sensu (especialização) em: (1) Terapia Ocupacional em Saúde Mental ou (2) 
Terapia Ocupacional em Desenvolvimento Infantil ou (3) Saúde Pública ou (4) Saúde da Família
com carga horária mínima de 360 horas, concluída até a data de publicação do 
edital, comprovada por meio de declaração ou certificado emitido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
 

 
 
 
Pedro Leopoldo, 29 de maio de 2019
 

Prefeito do Município de Pedro Leopoldo

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

(especialização) na área de formação – Urgência emergência e/ ou 
Terapia Intensiva com carga horária mínima de 360 horas, concluída até a data de publicação 

comprovada por meio de declaração ou certificado emitido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) 

(especialização) na área de formação – Urgência emergência e/ ou 
e/ou Enfermagem Hospitalar com carga horária mínima de 360 horas, 

concluída até a data de publicação do edital, comprovada por meio de declaração ou 
certificado emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Terapeuta Ocupacional 

Especialização lato sensu concluída em: 

(1) psicologia infantil ou (2) psicologia do desenvolvimento ou (3) em saúde mental, igual ou 

(especialização) em: (1) Terapia Ocupacional em Saúde Mental ou (2) 
Terapia Ocupacional em Desenvolvimento Infantil ou (3) Saúde Pública ou (4) Saúde da Família
com carga horária mínima de 360 horas, concluída até a data de publicação do 

da por meio de declaração ou certificado emitido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

de maio de 2019 

 
 

Cristiano Elias dos Reis Costa 
Prefeito do Município de Pedro Leopoldo 

 
 

Fabrício Henrique dos Santos Simões 
Secretário Municipal de Saúde 

 

Urgência emergência e/ ou 
Terapia Intensiva com carga horária mínima de 360 horas, concluída até a data de publicação 

certificado emitido por instituição de ensino 

Urgência emergência e/ ou 
com carga horária mínima de 360 horas, 
comprovada por meio de declaração ou 

certificado emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

(1) psicologia infantil ou (2) psicologia do desenvolvimento ou (3) em saúde mental, igual ou 

(especialização) em: (1) Terapia Ocupacional em Saúde Mental ou (2) 
Terapia Ocupacional em Desenvolvimento Infantil ou (3) Saúde Pública ou (4) Saúde da Família, 

com carga horária mínima de 360 horas, concluída até a data de publicação do 
da por meio de declaração ou certificado emitido por instituição de ensino 


