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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 003/2015 de 30 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

REABERTURA DE PRAZO PARA INSCRIÇÃO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL,  

REFERENTE AO CARGO S03 - BIOQUÍMICO 

 

A Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, por meio do seu Presidente, no uso de suas 

atribuições legais, torna pública a reabertura de prazo para inscrições para o cargo S03 – Bioquímico, em 

atendimento à determinação judicial referente ao Mandado de Segurança Coletivo nº 1000116-

20.2016.4.01.3700, que determina a permissão de inscrição do candidato com formação em Biomedicina, 

desde que devidamente habilitado e inscrito no conselho da categoria, conforme segue: 

 

I - DO CARGO S03 - BIOQUÍMICO: 

 

Altera-se a nomenclatura do cargo para S03 – BIOQUÍMICO/BIOMÉDICO em todas as menções do Edital do 

Certame. 

 

II - DO CRONOGRAMA PARA O CARGO S03 – BIOQUÍMICO 

 

EVENTOS DATAS PREVISTAS 

Período de inscrições pela Internet 24/02 a 15/03/2016 

Solicitação de isenção do valor da inscrição  24/02 a 26/02/2016 

Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 02/03/2016 

Recurso contra o indeferimento da isenção 03/03 e 04/03/2016 

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção 09/03/2016 

Último dia para pagamento do boleto bancário 16/03/2016 

• Divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos  

• Divulgação dos candidatos que se declararam com deficiência 

• Divulgação preliminar das inscrições 

21/03/2016 

• Recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e dos 

candidatos que se declararam com deficiência 

• Recursos contra o resultado das inscrições preliminares 

22/03 e 23/03/2016 

• Respostas aos recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial 28/03/2016 
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e dos candidatos que se declararam com deficiência 

• Respostas dos recursos contra o resultado das inscrições preliminares 

• Divulgação da homologação das inscrições 

DEMAIS DATAS/EVENTOS PERMANECEM INALTERADOS E SEGUEM O  

CRONOGRAMA DISPOSTO NO ANEXO II DO EDITAL DO CERTAME 

 

Demais informações permanecem inalteradas. 

 

São Luís/MA, 22 de fevereiro de 2016. 

 

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA 

Presidente da EMSERH 


