
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI

ATOS DO PRESIDENTE

ERRATA Nº 01 DO EDITAL Nº 001/2020

O Presidente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da Coordenadoria 

de Recursos Humanos, torna pública a ERRATA do Edital nº 001/2020 do Processo 

Emergencial para Contratação de Pessoal, com vistas à ampliação imediata da cobertura 

assistencial à população, em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus 

(COVID-19), nos seguintes termos:

CONSIDERANDO que já no primeiro dia destinado as inscrições de interessados em 

participar do processo de seleção emergencial de contratação de pessoal temporário para 

atuar na rede municipal de saúde de Niterói superaram, em grande número, as 

expectativas da Administração Municipal.

CONSIDERANDO a urgência da contratação temporária de novos profissionais para 

atuar na prevenção e combate a pandemia do novo coronavírus.

CONSIDERANDO o número limitado de profissionais para composição de comissão 

técnica destinada a análise da documentação apresentada pelos candidatos, uma vez que 

a maioria dos profissionais de saúde estão envolvidos na atividade assistencial à 

população.

 Retifica-se o Edital 001/2020 para que o item 6 e seus subitens passem a ser 

lidos da seguinte forma:  

6- A convocação dos candidatos será realizada após análise do currículo e dos 

documentos apresentados pelo candidato no ato de inscrição. 

6.1- Haverá prioridade na contratação dos profissionais inscritos que já estejam atuando 

na rede municipal pública de saúde de Niterói já devidamente capacitados para o 

enfrentamento da pandemia da COVID-19



6.2- Dentre os demais candidatos inscritos serão priorizados os residentes no Município 

de Niterói, objetivando a redução da circulação de pessoas e a otimização do acesso dos 

profissionais às unidades de saúde, diminuindo, assim, o tempo-resposta no 

atendimento.

6.3- A análise da documentação apresentada será realizada pela Comissão Técnica, 

nomeada pelo Presidente da Fundação Municipal de Saúde. 

6.4 – Os candidatos não selecionados dentro do número de vagas inicialmente ofertadas 

comporão cadastro de reserva. 

Niterói, 24 de março de 2020.

Rodrigo Alves Torres Oliveira
 Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Niterói


