
NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

EDITAL Nº 002/2021. 

 

O Município de Contagem, por intermédio da Comissão Municipal Coordenadora de Concursos 

Públicos e Processos Seletivos, no uso das atribuições legais, comunica a revogação da 

suspensão do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 002/2021. 

 

A suspensão temporária do PSS Saúde – Edital nº 002/2021 foi interposta com vistas a 

regularizar inconsistências no sistema de processamento do resultado do certame, constatadas 

após a apresentação de recursos pelos candidatos. 

 

Nesse sentido, para todos os efeitos legais, ficam desconsiderados todos os resultados 

preliminares anteriormente publicados, assim como os recursos interpostos até 26 de agosto de 

2021. 

 

Por fim, considerando que a situação em tela foi regularizada, garantindo a lisura do certame, 

informamos que o resultado preliminar será republicado e na mesma oportunidade será 

reaberto novo prazo recursal, conforme cronograma anexo. 

 

Contagem, 26 de agosto de 2021. 

 

 

 

Comissão Municipal Coordenadora de Concursos Públicos e Processos Seletivos 

Decreto Municipal nº 141, de 15 de agosto de 2013 

 

 
 

 

 

 
 



 
ANEXO ÚNICO 

 

Cronograma Retificado 

 

Etapa / Fases Datas 

Publicação do Edital 21/06/2021 

Inscrições 23/06/2021 a 11/07/2021 

Os candidatos deverão acessar o link 
do PSS e excluir o anexo referente a 
experiência profissional, incluí-lo 
novamente e proceder ao 
preenchimento do tempo de 
experiência profissional em dias no 
campo específico. 

21/07/2021 a 01/08/2021 

Classificação Automática dos 
Candidatos pelo Sistema - Publicação 
do Resultado 

26/08/2021 

Prazo para Recurso 27/08/2021 a 31/08/2021 

Publicação no DOC-e do Resultado 
após Recursos ( Resultado Final) 

09/09/2021 

Homologação do PSS  09/09/2021 

Início das convocações por Edital de 
Convocação 

13/09/2021 

Convocação para realização de perícia 
médica dos candidatos classificados 
para as vagas disponibilizadas pela 
SMS 

De acordo com o Cronograma do Edital 
de Convocação 

Realização de perícia médica pelos 
candidatos convocados 

De acordo com o Cronograma do Edital 
de Convocação 

Anexação do Laudo de aptidão pelo 
candidato 

O candidato deverá junto do laudo 
médico periciado anexar o Formulário 
de Autodeclaração (anexo VII) 

Admissão, assinatura de contrato e 
anexação de Registro no Conselho, se 
houver 

De acordo com o Cronograma do Edital 
de Convocação 

 

 

 


