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6ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001, DE 29 DE MARÇO DE 2019 

 

O Secretário Municipal de Gestão, no uso de suas atribuições legais, e nos termos estabelecidos no subitem 

16.17, do Edital nº 001/2019, referente ao concurso público para a Prefeitura Municipal do Salvador, torna 

pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 

 

1. No item 9, DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA , subitem 9.1.6, ONDE SE LÊ: 
 

9.1.6 O atestado médico, assinado por médico cardiologista, deverá conter, expressamente, a 

informação de que o candidato está APTO a realizar o Teste de Aptidão Física do 

concurso público, além do nome do candidato, deverá constar, obrigatoriamente, o 

número da carteira de Identidade do candidato, o órgão expedidor, assinatura e registro 

no órgão de classe específico do profissional responsável e deverá ter sido expedido, no 

máximo, 15 (quinze) dias corridos antes da data do exame, sendo considerado motivo de 

inautenticidade do exame médico destes a inobservância ou omissão de, pelo menos, 

uma das situações acima previstas.  

LEIA-SE: 

 

9.1.6 O atestado médico, assinado por médico cardiologista, deverá conter, expressamente, a 

informação de que o candidato está APTO a realizar o Teste de Aptidão Física do 

concurso público, além do nome do candidato, deverá constar, obrigatoriamente, o 

número da carteira de Identidade do candidato, o órgão expedidor, assinatura e registro 

no órgão de classe específico do profissional responsável e deverá ter sido expedido, no 

máximo, 15 (quinze) dias corridos antes da data prevista para a primeira aplicação do 

exame (28/07/2019), sendo considerado motivo de inautenticidade do exame médico 

destes a inobservância ou omissão de, pelo menos, uma das situações acima previstas.  

 

 

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados 

 

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, 18 de julho de 2019. 

 

THIAGO MARTINS DANTAS 

Secretário 


