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EDITAL DE RETIFIÇÃO Nº 001/2021-2 de 25/11/2021  
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO 
 
A PREFEITA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, Senhora LUCILENE 

GOMES DE BRITO ALMEIDA, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do 

Município nº 001, de 05 de abril de 1990, e em cumprimento ao disposto no art. 72 e considerando a 

necessidade de alteração no Edital do Seletivo, torna pública a referida modificação, por meio do presente 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO, cujos itens abaixo passam a vigorar conforme expressamente especificado, em 

substituição à redação original. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.6.5 - Os Documentos relacionados a seguir são parte integrante do presente Edital de Processo Seletivo: do 

Edital 001/2021, passando a constar a seguinte redação: 

 

ONDE SE LÊ  

Anexo I - Do Cargo, nº de vagas, local de trabalho, carga horária, habilitação e vencimentos. 

Anexo II - Calendário do processo Seletivo. 

Anexo III - Formulário de Inscrição. 

Anexo IV - Requerimento para interposição de Recurso. 

 

LEIA-SE: 
Anexo I - Do Cargo, nº de vagas, local de trabalho, carga horária, habilitação e vencimentos. 
Anexo II - Calendário do processo Seletivo. 

Anexo III - Formulário de Inscrição. 

Anexo IV - Requerimento para interposição de Recurso. 

Anexo V - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 2021. 
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2. DAS INSCRIÇÕES 

ONDE SE LÊ: 

6.10. É necessário que o candidato somente efetue a sua inscrição após tomar conhecimento de todos os 

requisitos exigidos para o Processo Seletivo, bem como certificar-se de que preenche as condições exigidas 

para o provimento do cargo; exemplo: apresentação de certificado do curso de Agente Comunitário de Saúde 

 

LEIA-SE: 

- É necessário que o candidato somente efetue a sua inscrição após tomar conhecimento de todos os requisitos 

exigidos para o Processo Seletivo, bem como certificar-se de que preenche as condições exigidas para o 

provimento do cargo. 

 

3. DA SELEÇÃO 

 

ONDE SE LÊ: 

8.2.3.2 - A prova objetiva terá o valor de 90 (noventa) pontos, com o peso de 2,5 (dois e meio) pontos para as 

questões especificas e 2 (dois) pontos para as questões de Português, Informática e Conhecimentos Gerais; 

 

LEIA-SE: 

- A prova objetiva terá o valor de 100 (cem) pontos, com o peso de 3 (três) pontos para as questões especificas 

e 2 (dois) pontos para as questões de Português, Informática e Conhecimentos Gerais; 

 

ONDE SE LÊ: 

8.3 Critérios de Eliminação da PROVA OBJETIVA. Será eliminado do processo seletivo o candidato que 

obtiver nota menor que 50% (cinquenta por cento). 

 
LEIA-SE: 

- Critérios de Eliminação da PROVA OBJETIVA. Será eliminado do processo seletivo o candidato que obtiver 

nota menor que 50% (cinquenta por cento) ou zerar qualquer uma das disciplinas. 

 

4. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA 

 

ONDE SE LÊ: 

XX  - Diploma de Graduação ou Declaração e Histórico ou Certificado / Curso de Qualificação (mínimo 40 

horas), na área correlata, objeto para o qual está concorrendo previsto no ANEXO I. 
 

LEIA-SE: 

- Certificado ou Histórico com Declaração de Conclusão do Curso de Ensino Médio. 

 

5.  ANEXO I 

 

NO ÍTEM HABILITAÇÃO PARA O CARGO DA TABELA 
 

ONDE SE LÊ: 

Habilitação para o cargo - Ensino Médio e Curso de Agente Comunitário de Saúde. 

 

LEIA-SE: 

Habilitação  para o cargo - Ensino Médio Completo 
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6. ANEXO II 

 

ONDE SE LÊ: 
 

CALENDARIO DO PROCESSO SELETIVO 
 

Divulgação dos aprovados e convocação para 
segunda etapa de avaliação de títulos 

10 de dezembro de 2021 

 

LEIA-SE: 
 

Divulgação dos aprovados e classificados 10 de dezembro de 2021 

 

 

7. ANEXO III 

 

ONDE SE LÊ: 

 

 
FORMULARIO DE INSCRIÇÃO - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO 
 
Nº DO PROCESSO SELETIVO _______________ INSCRIÇÃO Nº_________/2021 
NOME CANDIDATO ________________________________________________________________  
ENDEREÇO _______________________________________________________ Nº ____________ 
BAIRRO_____________________________ CIDADE____________________________ UF________ 
ENDEREÇO ELETRONICO (E-mail) ______________________    ___________________________  
TELEF (        )___________________________CARGO______________________LOCAL DE 
TRABALHO-Conforme anexo I _______________________________________________________  
 
DOCUMENTOS ENTREGUES ANEXO A INSCRIÇÃO  
 
( ) Carteira de Identidade (fotocópia);  
(   ) CPF (fotocópia);  
(   ) Certidão de nascimento ou casamento (fotocópia);  
(   ) Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição(1º e 2º turnos) ou justificativa 
da ausência(se for o caso), ou comprovante de quitação eleitoral (fotocópia);  
(   ) Certificado de Reservista (fotocópia);  
(   ) Certidão de nascimento dos filhos, se for o caso (fotocópia);  
(   ) Comprovante de residência atual (fotocópia); 
(   ) Comprovação escolar - Diploma ou declaração e histórico de acordo com as exigências do 
cargo, obtido em Instituição de ensino público ou privado, devidamente reconhecido pelo MEC 
(fotocópia);  
(   ) Curriculum Vitae;  
(   ) Certidão de Tempo de Serviço na área pleiteada, da seguinte forma:  
(   ) Li e declaro sob as penas da lei, estar ciente das exigências e normas estabelecidas neste 
processo  
seletivo simplificado e estar de acordo com as normas, bem como possuir os requisitos para o 
provimento  
do cargo e estar em condições de apresentar os documentos comprobatórios. 
 
Buriti do Tocantins/TO, ________ de __________________________ de 2021 
 

________________________________________________ 
Candidato 
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LEIA-SE: 

 

 
FORMULARIO DE INSCRIÇÃO - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO 
 
Nº DO PROCESSO SELETIVO _______________ INSCRIÇÃO Nº_________/2021 
NOME CANDIDATO ________________________________________________________________  
ENDEREÇO ____________________________________________________________ Nº _________ 
BAIRRO_____________________________ CIDADE______________________________ UF_____ 
ENDEREÇO ELETRONICO (E-mail) ____________________________________________________  
TELEF (        )___________________________CARGO______________________LOCAL DE 
TRABALHO-Conforme anexo I ________________________________________________________  
 
DOCUMENTOS ENTREGUES ANEXO A INSCRIÇÃO  
 
(   ) Carteira de Identidade (fotocópia);  
(   ) CPF (fotocópia);  
(   ) Certidão de nascimento ou casamento (fotocópia);  
(   ) Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição(1º e 2º turnos) ou justificativa 
da ausência(se for o caso), ou comprovante de quitação eleitoral (fotocópia);  
(   ) Certificado de Reservista (fotocópia);  
(   ) Certidão de nascimento dos filhos, se for o caso (fotocópia);  
(   ) Comprovante de residência atual (fotocópia); 
(   ) Comprovação escolar - Diploma ou declaração e histórico de acordo com as exigências do 
cargo, obtido em Instituição de ensino público ou privado, devidamente reconhecido pelo MEC 
(fotocópia);  
(   ) Li e declaro sob as penas da lei, estar ciente das exigências e normas estabelecidas neste 
processo  
seletivo simplificado e estar de acordo com as normas, bem como possuir os requisitos para o 
provimento  
do cargo e estar em condições de apresentar os documentos comprobatórios. 
 
Buriti do Tocantins/TO, ________ de __________________________ de 2021 
 

________________________________________________ 
Candidato 

 

8. ANEXO  V 

 

ONDE SE LÊ: 

- NOÇÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS - História e Geografia do município de Esperantina - Tocantins. 

 

LEIA-SE: 

- NOÇÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS - História e Geografia do Município de Buriti do Tocantins - 

Tocantins 

 

Os demais itens do edital nº 001/2021 permanecem inalterados. 

 
 



Acesse este Diário Oficial apontando seu celular para o QRCode abaixo: 


