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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO  AMPLIADA OESTE PARA GERENCIAMENTO DOS 

SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – CIS-URG OESTE  

 
EDITAL N.º  005/2019 - ASSISTÊNCIA 

 
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DO CIS-URG OESTE 

 
6º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 

 

  Considerando a necessidade e obrigatoriedade de atendimento pela Administração Pública 

dos princípios que norteiam a gestão pública responsável; 

 

  Considerando o contido no item 1.4 que rege o quadro com todas as etapas do Concurso 

Público, onde menciona que a prova prática terá caráter eliminatório; 

 

  Considerando o contido no item 10.3, o qual rege todos os critérios e regras da prova 

prática, em especial o mencionado no subitem 10.3.1, o qual dispõe sobre o caráter eliminatório da prova 

prática; 

 

  Considerando o previsto no item 11.2, sobre a forma de classificação dos candidatos, onde 

prevê para classificação a soma das notas obtidas na prova objetiva e prova de títulos e apenas aprovação 

na prova prática e teste de aptidão física; 

 

  Considerando, ainda, o especificado no item 17.27 do Edital de Abertura, o qual rege prazo 

para impugnação do edital de abertura, não ocorrendo impugnação em virtude do caráter da prova prática; 

 

  E, considerando o erro material contido no item 10.4.6, e o dever da Administração de 

corrigir seus atos, torna público: 

 

Pelo Presente 6º Termo de Retificação do Edital N.º 005/2019 que dispõe sobre o 

CONCURSO PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DO CIS-URG OESTE E 

CADASTRO DE RESERVA, a Comissão Para Organização, Planejamento, Acompanhamento, Supervisão, 

Fiscalização e Realização do Concurso Público, atendendo aos princípios que norteiam a gestão pública 

responsável, e face ao erro material acima mencionado, vem por meio deste retificar o EDITAL N.º 

005/2019, alterando-o conforme informações a seguir: 
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ONDE SE LÊ:  
 
“10.4.6. Serão convocados, por meio de divulgação no endereço eletrônico 

www.institutofip.com.br, o número de aprovados na etapa anterior, Prova Prática, obedecendo a ordem de 
classificação e aprovação dos candidatos, considerando a soma dos resultados obtidos após a prova 
objetiva, a prova de títulos e a prova prática.” 

 
LEIA SE: 
 
“10.4.6. Serão convocados, por meio de divulgação no endereço eletrônico 

www.institutofip.com.br, o número de aprovados na etapa anterior, Prova Prática, obedecendo a ordem de 
classificação e aprovação dos candidatos, considerando a soma dos resultados obtidos após a prova objetiva 
e a prova de títulos.” 

 


