
Estado do Amazonas 
PREFEITURA DE MANAUS 

Secretaria Municipal de Administração 
 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 002/2012 – CONCURSO PÚBLICO N.º 008/2012 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMSA)  

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela legislação vigente, 
 
CONSIDERANDO as disposições contidas na Decisão nº 56-A/2012 PCTT 90.07.00.04 – Processo nº 
5235 – 63.2012.4.01.3200 TRF 1ª Região, resolve: 
 
RETIFICAR, o subitem 2.1, Quadro I, especificamente quanto aos requisitos Mínimos Exigidos para 
os cargos sob o código 803, de Especialista em Saúde Auditor do SUS Farmacêutico com 
Especialização em Analises Clínicas e sob o código 819 de Especialista em Saúde Farmacêutico com 
Especialização em Análises Clinicas, bem como os subitens 8.2, 8.2.1, 8.6, 8.21, 11.2, 13.2, 13.3, 13.4, e 
o Anexo V – CALENDÁRIO do Edital de Concurso Público n.º 008/2012, publicado no DOM edição 2902 – 
Caderno II, do dia 03/04/2012, que passa a vigorar com as seguintes redações, respectivamente: 

 
 

QUADRO I 

 
 
8.2. As inscrições deverão ser efetuadas para todos os cargos do presente edital exclusivamente via 
Internet, no endereço eletrônico da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br), no período entre 8 
horas do dia 04 de abril de 2012, até 22h59mim do dia 25 de abril de 2012, observado o horário oficial 
de Manaus/AM. 
 
8.2.1 Na impossibilidade de acesso à Internet, os candidatos poderão se dirigir à Rua Emílio Moreira, n.º 
1473, Praça 14 de janeiro – Manaus/AM (em frente à antiga Maxpell), telefone (92) 3637-3118, onde o 
acesso à Internet será gratuito, no período de 04 a 25 de abril de 2012, das 9 horas às 17 horas, 
ininterrupto (exceto sábado, domingo e feriado). 
 

8.6. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até a data do seu 
vencimento e, caso não seja feito, o boleto bancário, poderá ser reimpresso até às 12h (doze horas) do 
dia 26 de abril de 2012. 
 

11.2. Para a confirmação da inscrição, o candidato deverá, ao acessar o site da organizadora 
www.cetroconcursos.org.br, no link referente ao Concurso Público, digitar dados referentes à sua 
inscrição, a partir de 09 de maio de 2012. 
 

13.2 As Provas Objetivas para os cargos de nível médio terão a duração de 04 (quatro) horas contadas a 
partir de seu efetivo início e serão aplicadas na data provável de 27 de maio de 2012, no turno 
matutino. 
 
13.3 As Provas Objetivas para os cargos de nível superior e nível fundamental terão a duração de 04 
(quatro) horas contadas a partir de seu efetivo início e serão aplicadas na data provável de 27 de maio 
de 2012, no turno vespertino. 

CÓDIGO 
DO 

CARGO 
CARGO REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

803 
Especialista em Saúde-Auditor do SUS Farmacêutico  

com Especialização em Análises Clínicas 

Curso superior completo em Farmácia com a especialização e/ou habilitação em 
Bioquímica ou em Análises Clínicas ou Curso Superior Completo em Biomedicina; Registro 
Profissional no Órgão de Classe competente; aptidão para o serviço; e condições de 
saúde compatíveis ao desempenho das atribuições. 

819 
Especialista em Saúde-Farmacêutico com 

Especialização em Análises Clínicas 

Curso superior completo em Farmácia com a especialização e/ou habilitação em 
Bioquímica ou em Análises Clínicas ou Curso Superior Completo em Biomedicina; Registro 
Profissional no Órgão de Classe competente; aptidão para o serviço; e condições de 
saúde compatíveis ao desempenho das atribuições. 



13.4. O Aviso de divulgação dos locais de realização das Provas Objetivas será publicado no Diário 
Oficial do Município de Manaus - DOM e divulgado na Internet, no endereço eletrônico da Cetro 
Concursos (www.cetroconcursos.org.br), na data provável de 22 de maio de 2012.  
 

ANEXO V 
CALENDÁRIO 

 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO LOCAL 

Período de inscrição 
04/04 a 

25/04/2012 
http://www.cetroconcursos.org.br 

Inscrições de Candidatos Isentos 
04/04 e 

05/04/2012 
http://www.cetroconcursos.org.br 

Recebimento de Laudo Médico de Pessoa 
com deficiência e pessoas que solicitaram 
Atendimentos Especiais 

Até 25/04/2012 
Local descrito nos subitens 3.2 e 

4.1. 

Pagamento da Taxa de Inscrição Até 26/04/2012  Rede bancária ou casas lotéricas. 

Informações aos Candidatos sobre Local de 
Prova 

21/05//2012 http://www.cetroconcursos.org.br 

Aplicação das Provas Objetivas e Avaliação 
de Títulos  

27/05/2012 Manaus/AM 

Divulgação do Gabarito Preliminar da Prova 
Objetiva 

29/05/2012 
http://www.cetroconcursos.org.br e 
Diário Oficial do Município - DOM 

Recebimento de Recursos contra o gabarito 
oficial preliminar das Provas Objetivas  

30 e 31/05/2012 http://www.cetroconcursos.org.br 

Publicação do Resultado Provisório da 
Prova Objetiva, Análise de Títulos e 
divulgação do gabarito definitivo 

14/06/2012 http://www.cetroconcursos.org.br 

Recebimento de Recursos contra o 
Resultado Provisório da Prova Objetiva e 
Análise de Títulos 

18 e 19/06/2012 http://www.cetroconcursos.org.br 

Resultado Final do Concurso Até 27/06/2012  
http://www.cetroconcursos.org.br e 
Diário Oficial do Município - DOM 

Homologação 29/06/2012 Diário Oficial do Município - DOM 

As datas inseridas são prováveis, podendo ser alteradas 
 
 
 
 

Manaus, 18 de abril de 2012 
 

 
 
 

JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DE ASSUNÇÃO 
Secretário Municipal de Administração - SEMAD 

 
 
 

 

 


