
 

 

 

 

ERRATA Nº 01/2020  

DO EDITAL DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 01/2020 – 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – 

SESAPI 

Publicada em: 24.03.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ONDE SE LER: 

No subitem 2.2 do Edital, Onde se lê: “Parágrafo único - Os salários serão acrescidos 

de gratificação de periculosidade correspondente a 40%(quarenta por cento) do valor 

do salário constante da tabela acima.” 

Leia-se: “Parágrafo único - Os salários serão acrescidos de gratificação de insalubridade 

correspondente a 40%(quarenta por cento) do valor do salário constante da tabela 

acima. 

ONDE SE LER: 

9.2. O pagamento será realizado em conta bancária, devendo o candidato classificado, 

apresentar além dos documentos exigidos no momento da inscrição, o título de eleitor, 

e dados bancários que comprovem a conta corrente. O candidato classificado e 

contratado que não possuir conta corrente e/ou inscrição PIS/PASEP, a Secretaria 

Estadual da Saúde do Piauí, solicitará aos órgãos competentes a viabilidade de 

disponibilização dos mesmos. 

LEIA-SE: 

9.2. O pagamento será realizado em conta bancária no Banco do Brasil, devendo o 

candidato classificado, apresentar além dos documentos exigidos no momento da 

inscrição, o título de eleitor, e dados bancários que comprovem a conta corrente no 

Banco do Brasil. O candidato classificado e contratado que não possuir conta corrente 

no Banco do Brasil e/ou inscrição PIS/PASEP, a Secretaria Estadual da Saúde do 

Piauí, solicitará aos órgãos competentes a viabilidade de disponibilização dos mesmos. 

CRONOGRAMA 

ANEXO III 
CRONOGRAMA GERAL 

ATIVIDADES PERÍODO 

Inscrições 21.03.2020 à 23.03.2020 (23:59min) 

Homologação das inscrições 25.03.2020 (18:00 h) 

Recurso contra indeferimento de inscrição 25.03.2020 (até às 23:59min h) 

Resultado de recursos de indeferimento de inscrição 26.03.2020 (até às 23:59min h) 

Resultado da Análise de Currículos 27.03.2020 (até às 12:00 h) 

Resultado Parcial 27.03.2020 (até às 18:00 h) 

Interposição de Recursos 27.03.2020 (até às 23:59min h) 

Resultado Final 28.03.2020 (até às 23:59min) 

Convocação  29.03.2020 

Treinamento Técnico obrigatório para assumir o cargo DE ACORDO COM ESCALAS QUE 

SERÃO DIVULGADAS NO DIA 27.03.2020 

Contratação Imediata 

 

E-MAIL PARA DÚVIDAS: dudo05@hotmail.com 


