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O Município de Catende, Estado de Pernambuco, por sua Comissão Organizadora do 

Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária e Formação de Cadastro Reserva 

nº 01/2022, para preenchimento de vagas da Secretaria de Saúde, no uso de suas atribuições 

legais, torna pública a Errata nº 02/02022, conforme as seguintes disposições: 

Art. 1º Com relação ao anexo I, do Cronograma.  

Onde lê-se: 

 

CRONOGRAMA 

DESCRIÇÃO DAS FASES PERÍODOS/DATAS/PRAZOS 

Disponibilização do Extrato do Edital e do Edital no site:  www.aemasul.edu.br, bem como na página 
www.catende.pe.gov.br estando ainda, disponibilizado o Extrato do Edital no Diário da AMUPE. 

 

01 de Fevereiro de 2022. 

Período das Inscrições  
01 a 10 de fevereiro de 2022. 

Período de solicitação de isenção  
01 a 02 de fevereiro de 2022. 

Resultado dos pedidos de isenção  
04 de Fevereiro de 2022. 

Recursos ao pedido de isenção  
07 à 08 de Fevereiro de 2022. 

Resultado Final dos pedidos de isenção  
09 de Fevereiro de 2022. 

 
Data limite para o pagamento e encerramento das inscrições  

 

10 de Fevereiro de 2022. 

Data da prova 20 de Fevereiro de 2022. 

Resultado preliminar da prova objetiva    24 de Fevereiro de 2022. 

Prazo para interposição de recursos ao resultado preliminar da prova objetiva      25 e 26 de Fevereiro de 
2022. 

 
Resultado final e publicação em diário oficial 01 de Março de 2022. 

 

 

 

http://www.aemasul.edu.br/
http://www.catende.pe.gov.br/


ERRATA 02/2022 
SECRETARIA DE SAÚDE 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº 01/2022 

 

2 

Leia-se: 

CRONOGRAMA 

DESCRIÇÃO DAS FASES PERÍODOS/DATAS/PRAZOS 

Disponibilização do Extrato do Edital e do Edital no site:  www.aemasul.edu.br, bem como na página 
www.catende.pe.gov.br estando ainda, disponibilizado o Extrato do Edital no Diário da AMUPE. 

 

01 de Fevereiro de 2022. 

Período das Inscrições  
02 à 14 de fevereiro de 2022. 

Período de solicitação de isenção  
02 à 03 de fevereiro de 2022. 

Resultado dos pedidos de isenção  
07 de Fevereiro de 2022. 

Recursos ao pedido de isenção  
08 à 09 de Fevereiro de 2022. 

Resultado Final dos pedidos de isenção  
10 de Fevereiro de 2022. 

 
Data limite para o pagamento e encerramento das inscrições  

 

14 de Fevereiro de 2022. 

Data da prova 20 de Fevereiro de 2022. 

Resultado preliminar da prova objetiva  e redaçao  03 de março de 2022. 

Prazo para interposição de recursos ao resultado preliminar da prova objetiva e redaçao      04 à 07 de março de 2022. 

 
Resultado final e publicação em diário oficial 11 de Março de 2022. 

 

Art. 2° Com relação ao item VI CLASIFICAÇAO E APROVAÇAO fica acrescido o item 

1.4.5., que contemplará a seguinte redação no que tange ao critério de desempate: 

1.4.5. Para todas as funções, na classificação final, entre candidatos com igual pontuação, 

será fator de desempate, consecutivamente: 

I - Maior idade, no caso dos candidatos que se enquadrarem na condição de idoso, nos 

termos do artigo 1º da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, entre si e frente aos demais, 

sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 

  

Art. 3º. Com relação ao Edital nº 01/2022, onde se leem cargos, leiam-se funções. 

 

 

Art. 4º.  Ficam mantidas as demais disposições constantes do Edital. 

http://www.aemasul.edu.br/
http://www.catende.pe.gov.br/
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Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 
Catende, Estado de Pernambuco, 10 de Fevereiro de 2022. 

 
 
 
 


