COMUNICADO

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público de Agente
Comunitário de Saúde no município de Santa Luzia do Paruá – Maranhão, no uso de
suas atribuições, em respeito ao Edital nº 001/2019 – Abertura de Inscrição e Vagas
– Santa Luzia do Paruá, vem prestar os seguintes esclarecimentos:
1) O prazo para recebimento do Requerimento para Pedido de Isenção
de Pagamento de Taxa de Inscrição já expirou. Segundo o Cronograma – Anexo I e
o item 5.10 do Edital, foram destinados os dias 05 e 06 de novembro de 2019 para
que os candidatos enviassem a referida solicitação, via e-mail, a esta empresa.
Portanto, não estamos recebemos mais a requisição em apreço.
2) Não há geração de boleto no site da empresa para o pagamento da
taxa de inscrição. Consta claramente no item 5.2 do Edital que o pagamento da taxa
de inscrição é feito através de depósito bancário identificado (deposito identificado é
uma forma de depositar uma quantia em dinheiro na conta desejada com a devida
identificação do depositante).
Para ficar mais claro quanto ao processo de inscrição, cabe a seguinte
transcrição:
“5.2 As inscrições serão feitas exclusivamente via
internet, no site www.clconsultoriaeprojetos.com.br, no
período de 05 a 14 de novembro de 2019 (horário de
Brasília), devendo, para tanto, o interessado proceder da
seguinte forma:
a) Acessar o site www.clconsultoriaeprojetos.com.br e clicar no link Processo Seletivo Público de Agente
Comunitário de Saúde de Santa Luzia do Paruá;
b) Preencher a Ficha de Inscrição com seus dados
pessoais. Além disso, deve ser escolhida a área da
comunidade para a qual concorrerá à vaga (área de
referência), consoante o item 4 deste Edital;
c) Se for o caso, marcar na Ficha de Inscrição, que: 1)
concorre à vaga de deficiente (atendimento diferenciado)
e/ou 2) requer isenção do pagamento da taxa de
inscrição, informando o número do NIS.
d) Imprimir o Protocolo de Inscrição que comprova os
dados digitados pelo candidato.
e) Realizar o pagamento da taxa de inscrição no período
indicado no Cronograma – ANEXO I, no valor de R$
70,00 (setenta reais), através de DEPÓSITO BANCÁRIO
IDENTIFICADO
na
conta
em
nome
do
PMSLPSELETIVOACS2019, Agência 4479, Conta
Corrente 71.017-8, Operação 006, Caixa Econômica
Federal, exceto os candidatos que solicitaram a
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isenção de pagamento da taxa de inscrição e
tiveram os seus pedidos deferidos.
f) Não será permitido o pagamento da taxa de
inscrição por meio de depósito em ENVELOPE
BANCÁRIO. Também não serão admitidos como prova
do pagamento da taxa de inscrição, os comprovante de
DEPÓSITO
BANCÁRIO
NÃO IDENTIFICADO,
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA e de AGENDAMENTO
DE PAGAMENTO.
g) PARA CONCLUIR O PROCESSO DE INSCRIÇÃO, o candidato deverá, necessariamente, levar a
cópia do comprovante do depósito bancário
identificado ao Setor de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá, situada
na Avenida Professor João Moraes de Sousa, nº 355,
Centro, Santa Luzia do Paruá – MA (documento
endereçado ao Sr. Júnior Melo)”.

Desse modo, o pagamento deve ser realizado através de depósito
bancário identificado a ser realizado exclusivamente no banco Caixa Econômica
Federal, perante o bancário, e não em caixas eletrônicos e correspondentes
bancários da Caixa Econômica Federal.
Por fim, pedimos aos candidatos que leiam atentamente as demais
regras do Edital.

São Luís – MA, 12 de novembro de 2019.
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