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COMUNICADO DE REVOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 02/2013 
para o PROCESSO SELETIVO DE PROVA OBJETIVA E TÍTULO S, para 

Ingresso, em caráter temporário, do Emprego Público de AGENTE 
COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE, MÉDICO DE PSF e NUTRICIONISTA. 
 
 

 

A Secretária de Administração de São Pedro da União/MG, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento na Súmula 473 do STF, por interesse da 

Administração e: 

 

 

CONSIDERANDO que a retificação do edital do processo seletivo 02/2013 por  

ausência de previsão editalícia de que o candidato ao cargo de AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE no PSF BIGUATINGA deve residir no Bairro Biguatinga, 

Município de São Pedro da União/MG, foi publicado somente no site da 

empresa contratada e não obteve publicação no jornal de circulação do 

município; 

 

CONSIDERANDO que a retificação do edital do processo seletivo 02/2013 por 

ausência de previsão editalícia de que o candidato ao cargo de AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE no PSF SAPREDED deve residir no Município de São 

Pedro da União/MG, foi publicado somente no site da empresa contratada e 

não obteve publicação no jornal de circulação do município; 

 

CONSIDERANDO que a retificação do edital do processo seletivo 02/2013 por 

erro material no citado edital consistente no horário de início e término das 

provas, que na verdade se iniciaria as 09h00min e terminaria às 11:00 horas, foi 

publicado somente no site da empresa contratada e não obteve publicação 

no jornal de circulação do município; 
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CONSIDERANDO que a Administração Municipal preza com a transparência 

do certame, e com o interesse de maior amplitude nas informações em 

respeito ao princípio da publicidade; 

 

CONSIDERANDO que o processo seletivo em andamento não pode ser 

mantido sob pena de não se oportunizar igualdade de condições de 

competição entre os candidatos, 

 

 

Resolve REVOGAR o processo seletivo 02/2013 e determinar a elaboração de 

novo Edital para a realização de processo seletivo, desta feita adequando-o 

aos princípios norteadores da Administração Pública. 

 

Todos os atos referentes ao processo seletivo nº02/2013 praticados até a data 

deste Comunicado de revogação não geram efeitos para o novo Processo 

seletivo. 

 

 
 
 

São Pedro da União, MG em 16 de maio de 2013. 
 

 
 
 

SOLANGE PEREIRA RODRIGUES GARCIA 
Secretária de Administração 

 


