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RETIFICAÇÃO DO EDITAL SEMUS/ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
 Nº. 001/2021 

 
 

O MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por seu representante 

legal, Sr. Vander Patrício, Prefeito Municipal, através da Comissão Geral nomeada pelo 

Decreto Nº 1.510/2021, faz pública a seguinte retificação no ANEXO III, do Edital 

SEMUS/ESF Nº.001/2021: 
 

Art. 1º Fica retificado o Anexo III, do Edital SEMUS/ESF Nº.001/2021, como segue: 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 

ANEXO III 
 

Nº CARGOS Nº DE 
VAGAS 

VENCIMEN
TO 

MENSAL 

CARGA 
HORÁRIA 
MENSAL 

ESCOLARIDADE E PRÉ-REQUISITOS 

1 MÉDICO  CR R$9.759,36 40HS Maior de 18 anos, estar em dia com as 

obrigações militares e eleitorais, possuir 

habilitação legal do exercício da medicina 

e registro no seu órgão de classe do Estado 

do Espírito Santo, ser brasileiro nato ou 

naturalizado e estar em pleno gozo de seus 

direitos políticos e civis. 

2 ENFERMEIRO 4 + CR R$ 2.784,60 40HS Maior de 18 anos, estar em dia com as 

obrigações militares e eleitorais, possuir 

habilitação legal para o exercício da 

Enfermagem e registro no seu órgão de 

classe do Estado do Espírito Santo, ser 

brasileiro nato ou naturalizado e estar em 

pleno gozo de seus direitos políticos e 

civis. 

3 TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

4 + CR R$1.404,83 40HS Maior de 18 anos, estar em dia com as 

obrigações militares e eleitorais e registro 

no seu órgão de classe do Estado do 

Espírito Santo, ser brasileiro nato ou 

naturalizado e estar em pleno gozo de seus 

direitos políticos e civis. 

4 ODONTÓLOGO 4 + CR R$ 3.341,52 40HS Maior de 18 anos, estar em dia com as 

obrigações militares e eleitorais, possuir 

habilitação legal para o exercício da 
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profissão e registro no seu órgão de classe 

do Estado do Espírito Santo, ser brasileiro 

nato ou naturalizado e estar em pleno gozo 

de seus direitos políticos e civis. 

5 ATENDENTE DE 
CONSULTÓRIO 

ODONTOLÓGICO 

4 + CR R$ 1.100,00 40HS Maior de 18 anos, Ensino médio completo, 

estar registrado e regularizado no CRO, ser 

brasileiro nato ou naturalizado estar em dia 

com as obrigações militares e eleitorais e 

estar em pleno gozo de seus direitos 

políticos e civis. 

 
 

 
 
 
LEIA-SE: 
 

ANEXO III 
 

Nº CARGOS Nº DE 
VAGAS 

VENCIMEN
TO 

MENSAL 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

ESCOLARIDADE E PRÉ-REQUISITOS 

1 MÉDICO CR R$9.759,36 40HS Maior de 18 anos, estar em dia com as 

obrigações militares e eleitorais, possuir 

habilitação legal do exercício da medicina 

e registro no seu órgão de classe do Estado 

do Espírito Santo, ser brasileiro nato ou 

naturalizado e estar em pleno gozo de seus 

direitos políticos e civis. 

2 ENFERMEIRO 4 + CR R$ 2.784,60 40HS Maior de 18 anos, estar em dia com as 

obrigações militares e eleitorais, possuir 

habilitação legal para o exercício da 

Enfermagem e registro no seu órgão de 

classe do Estado do Espírito Santo, ser 

brasileiro nato ou naturalizado e estar em 

pleno gozo de seus direitos políticos e 

civis. 

3 TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

4 + CR R$1.404,83 40HS Maior de 18 anos, estar em dia com as 

obrigações militares e eleitorais e registro 

no seu órgão de classe do Estado do 

Espírito Santo, ser brasileiro nato ou 

naturalizado e estar em pleno gozo de seus 

direitos políticos e civis. 

4 ODONTÓLOGO 4 + CR R$ 3.341,52 40HS Maior de 18 anos, estar em dia com as 

obrigações militares e eleitorais, possuir 

habilitação legal para o exercício da 
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profissão e registro no seu órgão de classe 

do Estado do Espírito Santo, ser brasileiro 

nato ou naturalizado e estar em pleno gozo 

de seus direitos políticos e civis. 

5 ATENDENTE DE 
CONSULTÓRIO 

ODONTOLÓGICO 

4 + CR R$ 1.100,00 40HS Maior de 18 anos, Ensino médio completo, 

estar registrado e regularizado no CRO, ser 

brasileiro nato ou naturalizado estar em dia 

com as obrigações militares e eleitorais e 

estar em pleno gozo de seus direitos 

políticos e civis. 

 
 

 

Art. 2º Permanecem inalterados os demais incisos, regras e condições constantes no 

Edital SEMUS/ESF Nº.001/2021.  

 
 
 
 
 
 
 

Itarana/ES, 12 de julho de 2021. 
 
 
 
 

VANDER PATRÍCIO 
Prefeito do Município de Itarana/ES 

 
 
 
 

JULIANA BARCELLOS DA SILVA 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


