
  
 

1 

 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

DA REGIÃO AMPLIADA NOROESTE- CISREUNO 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 001/2021  

ADITIVO 004/2021 

 

O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e 

Emergência da Região Ampliada Noroeste - CISREUNO, no uso de suas atribuições 

Estatutárias, e de acordo com o disposto no art. 37 da Constituição Federal de 1988, e a 

Deliberação CIB-SUS n 1774, de 19 de março de 2014, Lei Federal nº11.107/2005, Lei 

Federal nº 8.745/1993 e alterações, torna público o 4º aditivo ao Edital 001/2021, conforme 

segue: 

 

 

CONSIDERANDO o princípio da publicidade norteador da administração pública, que 

implica na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;  

 

CONSIDERANDO o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do 

certame; 

 

DECIDE:  

 

Art. 1º - Fica retificado o CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES referente ao 

cronograma das atividades, prorrogando o período de inscrição, conforme segue: 

 

ATIVIDADE DATAS E PRAZOS 

Período de inscrição 09 de novembro a 18 dezembro de 2021 

Local de inscrição www.consulpam.com.br  

Solicitação de isenção 09 e 10 de novembro de 2021 (on-line) 

Resultado preliminar da solicitação de isenção 

da taxa de inscrição 

23 de novembro de 2021 

Recursos contra o resultado da solicitação 

de isenção da taxa de inscrição 

24 de novembro de 2021 

Resultado pós-recurso da solicitação de 

isenção da taxa de inscrição 

30 de novembro de 2021 

Solicitação de atendimento diferenciado e 

entrega de laudo médico para comprovação 

de candidato com deficiência e/ou do 

atendimento diferenciado 

09 de novembro a 18 dezembro de 2021 

 

Resultado preliminar da solicitação de 

inscrição regular, da condição de candidato 

com deficiência e/ou do atendimento 

diferenciado. 

23 de dezembro de 2021 

 

Data da Prova Objetiva e 09 de janeiro de 2022 

http://www.consulpam.com.br/
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Data da Prova de Títulos  

Cidades onde serão realizadas provas João Pinheiro; Patos de Minas; e Unaí. 

Horário da prova e local A ser divulgado  

Gabarito preliminar da prova objetiva 10 de janeiro de 2022 

Recurso contra o gabarito preliminar 11 de janeiro de 2022 

Gabarito pós-recursos e Resultado preliminar 

da prova objetiva e Prova de Títulos 
17 de janeiro de 2022 

Recurso contra o resultado preliminar da prova 

objetiva e Prova de Títulos. 
18 de janeiro de 2022 

Resultado final da prova objetiva e títulos 20 de janeiro de 2022 

Prova prática  22 e 23 de janeiro de 2022 

Resultado da prova prática 26 de janeiro de 2022 

Recurso contra a prova prática 27 de janeiro de 2022 

Resultado final do processo seletivo 01 de fevereiro de 2022 

Homologação do Processo seletivo 03 de fevereiro de 2022 

 

 

 

Art. 2º - Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital 001/2021 e 
seus anexos. 

 
 

Patos de Minas, 08 de dezembro de 2021. 
 
 
 

EDMAR XAVIER MACIEL 
Presidente  

 


