PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
ALIANÇA PARA SAÚDE - CIAS
EDITAL CIAS Nº 03/2015

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2015

O Presidente do Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde (CIAS), torna pública as alterações
abaixo especificadas relativas ao Processo Seletivo Público Simplificado – Edital nº 03/2015.
1. ALTERAÇÃO DO VENCIMENTO MENSAL
CARGOS
Auxiliar
Administrativo

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS
Ensino Médio Completo e Curso Básico de
Windows e Office.

JORNADA DE
VENCIMENTO
TRABALHO
MENSAL
(SEMANAL)
40 horas

R$ 1.202,01

Ensino Médio Completo. CNH categoria D e
Experiência de, no mínimo, 6 meses como
40 horas
R$ 1.497,29
Motorista
Técnico
de Ensino Médio Completo e Curso Técnico em
40 horas
R$ 1.151,67
Enfermagem
Enfermagem. Registro no COREN.
Curso Superior em Medicina e Registro no
Médico
24 horas
R$ 6.287,37
CRM
O Quadro acima apresenta os cursos admitidos para cada área de conhecimento, sua carga horária de
trabalho exigida e a remuneração inicial atualizada para o cargo aberto neste Edital.
Condutor
Socorrista

2. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO E ALTERAÇÃO DA DATA DA
PROVA OBJETIVA
2.1. A inscrição será efetuada, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico
www.iniciativaglobal.org.br, por meio do link correspondente às inscrições do Edital 03/2015, no
período compreendido entre 09h00min do dia 21 de dezembro de 2015 e 22h00min do dia 04 de
fevereiro de 2016, considerando como horário oficial o de Brasília/DF, mediante o pagamento da
respectiva taxa de inscrição, por meio de boleto eletrônico, pagável em toda a rede bancária,
observados os horários de atendimento e das transações financeiras de cada instituição bancária.
2.2. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.iniciativaglobal.org.br
das 09h00min do dia 21 de dezembro de 2015 até 22h00min do dia 04 de fevereiro de 2016, por
meio do link correspondente às inscrições do Processo Seletivo Público do Consórcio Intermunicipal
Aliança para Saúde - CIAS – Edital 03/2015, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos
estabelecidos a seguir:
a) Ler atentamente o Edital disponível no endereço eletrônico www.iniciativaglobal.org.br.
b) Preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando a opção do cargo e localidade
para o qual concorrerá de acordo com o item 4.1 deste Edital, bem como a cidade de realização
da prova, nos termos do item 9.1.2 deste Edital e confirmar os dados cadastrados e transmiti-los
pela Internet.
c) Gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor de inscrição correspondente.
d) Efetuar o pagamento, em dinheiro, da importância referente à inscrição expressa no item
5.2.1 deste Edital, até a data limite do dia 05 fevereiro de 2016.
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2.3. O boleto bancário a que se refere o item 5.2.3, alínea “c”, será emitido em nome do requerente e
deverá ser impresso em impressora a laser ou jato de tinta para possibilitar a correta impressão e leitura
dos dados e do código de barras e ser pago até a data limite do dia 05 fevereiro de 2016.
2.4. O candidato, para efetivar sua inscrição, deverá, obrigatoriamente, efetuar o pagamento, em
dinheiro, do valor da inscrição impresso no boleto bancário, na rede bancária, observados os horários
de atendimento e das transações financeiras de cada instituição bancária, até a data limite do dia 05 de
fevereiro de 2016.
2.5. A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão durante o
período de inscrição determinado no item 5.2.2 deste Edital, ficando indisponível a partir das 22 horas
e 10 minutos do último dia de inscrição – 04 de janeiro de 2016.
2.6. O comprovante provisório de inscrição do candidato será o boleto original, devidamente quitado,
sem rasuras, emendas e outros, em que conste a data da efetivação do pagamento feito até a data limite
do dia 05 de fevereiro de 2016.
2.7. As inscrições deferidas serão divulgadas no endereço eletrônico www.iniciativaglobal.org.br na
data provável de 16 de fevereiro de 2016.
2.8. A aplicação da Prova Objetiva ocorrerá na data provável de 28 de fevereiro de 2016 (Domingo),
com duração total de 3 horas.

Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2016.

Fernando Pereira Gomes Neto Presidente
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE – CIAS
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