
PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

ERRATA 01 – DE 28 DE JULHO DE 2021 

SELEÇÃO PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATU SENSU  

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – NESCON/UFMG 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Lassance-MG, determina que os itens abaixo do 

“EDITAL SMS Lassance Nº 01, DE 27 DE JULHO DE 2021” passam a vigorar com a 

seguinte redação:   

5.2. A análise documental será realizada pela apresentação dos seguintes documentos 

obrigatórios: 

     (...) 

j) Declaração de vínculo municipal: documento assinado, em papel timbrado, e 

carimbado pelo secretário municipal de saúde, por diretor de coordenação de 

órgão da gestão municipal ou coordenador de serviço público municipal, 

comprovando vínculo, bem como o tempo de duração do vínculo e cargo do 

candidato na rede municipal de Lassance.    

k) Currículo, com descrição de especializações prévias, e documentos 

comprobatórios associados.  

 

5.3. A entrevista tem caráter classificatório, com nota entre 0 e 100, terá duração 

aproximada de 15 minutos, e constará os seguintes itens a serem avaliados:  

Critérios para avaliação na Entrevista  Pontos 

Interesse em atuar como preceptor de programa de 

residência em saúde 
Até 30 pontos 

Clareza e conhecimento das temáticas de APS Até 30 pontos 

Currículo  Até 20 pontos 

Fluência nas informações prestadas durante a arguição, 

linguagem adequada e capacidade de síntese 
Até 20 pontos 

 

6.1. As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas no período de 27/07/2021 a 

05/08/2021, mediante preenchimento de formulário de inscrição disponível no Anexo I deste 



edital e envio da documentação para o e-mail (resimultilassance@gmail.com) ou entrega 

presencial de documentos na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Lassance.  

PARÁGRAFO ÚNICO. Toda a documentação dos itens 5.2 e 6.5 deve ser entregue 

assinada no prédio da Secretaria Municipal de Saúde de Lassance, ou assinada e enviada 

escaneada para o e-mail  resimultilassance@gmail.com. A SMS de Lassance fornecerá 

comunicação de recebimento da documentação de inscrição.  

 

Lassance, 28 de Julho de 2021. 

 

 

Atlos Cácio de Souza Pereira Gomes  

Secretário Municipal de Saúde 

 

mailto:resimultilassance@gmail.com
mailto:resimultilassance@gmail.com

