
ERRATA: 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº. 001/2011, DE 1º DE JANEIRO DE 2011. 
O Município de Betim, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna 
pública a realização ERRATA ao Edital n.º 01 de 01º de Janeiro de 2011 - 
Processo Seletivo Simplificado para contratação de médicos por prazo 
determinado, nos seguintes termos: 
1 - DAS ALTERAÇÕES: 
1.1 – Onde lê-se: 
2.1 - As inscrições estarão abertas e poderão ser realizadas no período de 
04 de janeiro 2011 a 30 de junho de 2011, através do envio de formulário 
por correspondência com aviso de recebimento, para Diretoria de Gestão 
do Trabalho-Secretaria Municipal de Saúde de Betim à Rua Pará de Minas, 
640. Brasiléia. CEP 32600-412, ou de forma presencial devendo o 
candidato anexar a ficha de inscrição bem como o currículo ao e-mail. 
Leia-se: 
2.1 - As inscrições estarão abertas e poderão ser realizadas no período de 
04 de janeiro 2011 a 30 de junho de 2011, através do envio de formulário 
por correspondência com aviso de recebimento, para Gestão do Trabalho-
Secretaria Municipal de Saúde de Betim à Rua Pará de Minas, 640. 
Brasiléia. CEP 32600-412, de forma presencial ou através do e-mail 
supergestãodotrabalho@yahoo.com.br, devendo o candidato anexar a ficha 
de inscrição bem como o currículo atualizado para análise. 
1.2 - Onde lê-se: 
2.5 - Os profissionais médicos que atualmente estiverem com contrato 
por tempo determinado em vigor estarão automaticamente inscritos 
neste processo seletivo a partir do vencimento do contrato, caso seja 
de seu interesse e de interesse do Município. 
Leia-se: 
2.5 - Os profissionais médicos que atualmente estiverem com contrato por 
tempo determinado em vigor poderão se inscrever neste processo seletivo a 
partir do vencimento do contrato, caso seja de seu interesse e de interesse 
do Município, valendo sua documentação anterior para este Processo 
Seletivo Simplificado. 

Betim, 14 de Janeiro de 2011. 
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