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ERRATA - RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

DO CARGO AUXILIAR DE SERVIÇO DE SAÚDE III PUBLICADO EM 28/09/2021 

 

A Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves torna pública a retificação do Edital de 

Convocação para contratação temporária do cargo Auxiliar de Serviço de Saúde III, publicado em 

28/09/2021, para constar que a convocação para contratação temporária será para 02 (duas) vagas do 

cargo de Auxiliar de Serviço de Saúde III para contratação temporária, e não apenas para 01 (uma). 

 

Nesses termos, 

 

Onde se lê: 

 

A prefeitura municipal de Coronel Xavier Chaves, nos termos do art. 2º, inciso I, da Lei Municipal 

nº 977 de 08 de novembro de 2011, vem através do presente, publicar edital de convocação para 01 

(uma) vaga de Auxiliar de Serviço de Saúde III para contratação temporária. Sendo a vaga para 

contratação a partir do dia 04/10/2021 ao dia 31/12/2021, para o cumprimento de 40 horas semanais, 

com remuneração na importância de R$ 2.247,15 (dois mil duzentos e quarenta e sete reais e quinze 

centavos). Diante do exposto, o município promove a convocação dos candidatos aprovados nos termos 

do edital 01/2017 do concurso público para contratação. 

 

Leia-se: 

 

A prefeitura municipal de Coronel Xavier Chaves, nos termos do art. 2º, inciso I, da Lei Municipal 

nº 977 de 08 de novembro de 2011, vem através do presente, publicar edital de convocação para 02 

(duas) vagas de Auxiliar de Serviço de Saúde III para contratação temporária. Sendo a vaga para 

contratação a partir do dia 04/10/2021 ao dia 31/12/2021, para o cumprimento de 40 horas semanais, 

com remuneração na importância de R$ 2.247,15 (dois mil duzentos e quarenta e sete reais e quinze 

centavos). Diante do exposto, o município promove a convocação dos candidatos aprovados nos termos 

do edital 01/2017 do concurso público para contratação. 

 

Fica o Edital para convocação de contratação temporária do cargo Auxiliar de Serviço de Saúde 

III republicado com as alterações expostas na presente errata de retificação. 

 

Coronel Xavier Chaves, 29 de setembro de 2021. 
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                             Flávio Geraldo de Oliveira Pinto                  Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto 
                                Secretário de Administração                             Prefeito Municipal 

 


