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SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO – SSA CONTAGEM/MG 
PROCESSO SELETIVO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
COMPLEXO HOSPITALAR E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE CONTAGEM/MG 
 

RETIFICAÇÃO 02 
 

O SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DE CONTAGEM/MG – SSA CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, 
torna público a retificação do Edital nº 01/2022 do Processo Seletivo para vagas e formação de cadastro de 
reserva para o quadro de pessoal do Complexo Hospitalar e Unidades de Pronto Atendimento do município 
de Contagem/MG, conforme estabelecido a seguir: 
 
1. Prorrogar as datas dos itens 5.2.1, 5.4.2, 6.8.1 e 8.2.1, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

5.2.1. As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas pela Internet, no endereço eletrônico do IBFC 
www.ibfc.org.br, na aba “Inscrição e 2ª via do Boleto” e encontrar-se-ão abertas a partir das 10h do dia 21/03/2022 
até às 22h do dia 21/04/2022, sendo o dia 22/04/2022 o último dia para o pagamento do boleto bancário. 
 
5.4.2. Os eventuais erros de digitação verificados no comprovante de inscrição, quanto ao nome, número de 
documento de identidade, sexo, data de nascimento e endereço, deverão ser corrigidos no site do IBFC 
www.ibfc.org.br, na aba “Situação da Inscrição e Correção Cadastral”, no período das 10h do dia 22/04/2022 até às 
15h do dia 25/04/2022. 
 
6.8.1. Os candidatos com deficiência deverão fazer o envio eletrônico, via link específico no site do IBFC – 
www.ibfc.org.br, na aba “Editais e Publicações Oficiais” dos documentos comprobatórios elencados no item 6.6, no 
período das 10h do dia 22/04/2022 até às 15h do dia 25/04/2022, conforme orientações a seguir: 
 
8.2.1. O candidato que, por qualquer razão, passe a necessitar de condições especiais para a realização das provas 
deverá fazer o envio eletrônico, via link específico no site do IBFC – www.ibfc.org.br, na aba “Editais e Publicações 
Oficiais” do Anexo I- Requerimento de Atendimento Especial, no período das 10h do dia 22/04/2022 até às 15h do 
dia 25/04/2022, conforme orientações a seguir: 

 
2. Excluir o cargo de Odontólogo do Processo Seletivo - Edital nº 01/2022. 

2.1. Os candidatos que se inscreveram para o cargo de Odontólogo e que se encontram com o pagamento do valor 
da inscrição devidamente quitado terão restituídos os valores até então pagos, devendo para tanto encaminhar para 
o e-mail concurso@ibfc.org.br os seguintes dados: tipo de conta, nº da conta, nº da agência, nome do banco e nome 
do titular da conta. 

 
3. Alterar os requisitos dos cargos de Bioquímico e Microbiologista, que passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
Cargo Salário CH Semanal Requisitos 

Bioquímico R$3.200,00 44h 

Diploma de Graduação de Curso Superior em Bioquímica ou 
Farmácia com especialização em Bioquímica e registro no órgão 
profissional competente com experiência mínima de 6 meses na 
função. 

Microbiologista R$3.200,00 44h 

Diploma de Graduação de Curso Superior em Ciências Biológicas, 
Biomedicina, Bioquímica ou Farmácia com especialização em 
Microbiologia e registro no órgão profissional competente com 
experiência mínima de 6 meses na função. 

 
4. Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital nº 01/2022 e publicações 
anteriores. 

 
 

Contagem/MG, 18 de abril de 2022. 
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