CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA
CNPJ: 11938399/0001-72
BR265, Nº: 1501, Bairro Grogotó - Barbacena/MG - CEP 36202-630
Fone: PABX (32) 3339-5550 / FAX: (32) 3332-5377

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA CENTRO
SUL – CISRU CENTRO SUL
RETIFICAÇÃO 03 do Edital 01/2017
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE
PESSOAL DO CISRU CENTRO SUL
O Exmo. Sr. José de Freitas Cordeiro, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Rede de Urgência Centro Sul – CISRU Centro Sul, RESOLVE RETIFICAR o Edital nº
001/2017, de 02/06/2017, na forma abaixo especificada.
EDITAL 001/2017
Onde se lê:
16.5 O prazo para a apresentação do candidato para assinatura do contrato será de 05
(cinco) dias a contar da finalização do treinamento previsto no 16.2, conforme portaria
interna, contados da publicação do edital de convocação publicado no Quadro Oficial de
Avisos do CISRU e no endereço eletrônico www.cisru.mg.gov.br. Caberá ao candidato
responsabilizar-se pelo acompanhamento da referida convocação.
Leia-se:
16.5 É necessária a finalização do treinamento previsto no item 16.2 para contratação,
conforme definido em portaria interna, sendo a convocação publicada no quadro oficial de
avisos do CISRU, no endereço eletrônico www.cisru.mg.gov.br e o candidato será
comunicado pessoalmente ou pelos Correios com aviso de recebimento - AR da
necessidade de apresentação de documentos para formalizar o processo de contratação.

Onde se lê:
16.6 Será tornada sem efeito a convocação do candidato que não apresentar, no prazo da
contratação, a documentação completa exigida neste item, prazo esse que poderá ser
prorrogado por igual período mediante solicitação fundamentada do interessado e deferida
por Comissão interna constituída para este fim.
Leia-se:
16.6 Será tornada sem efeito a contratação do candidato que não apresentar, no prazo de
05 (cinco) dias corridos da convocação, a documentação completa exigida neste item,
prazo esse que poderá ser prorrogado por igual período mediante solicitação fundamentada
do interessado e deferida por Comissão interna constituída para este fim.
As demais cláusulas e anexos do edital permanecem inalterados.

Barbacena, 02 de agosto de 2018.

José de Freitas Cordeiro
Presidente do CISRU Centro Sul
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