
                                                 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

 
 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2016 
 

SÍNTESE DO EDITAL 
 

A Prefeitura Municipal de Salgueiro, através da Secretaria Municipal de Administração e da 

empresa CKM Serviços Ltda., TORNA PÚBLICO a realização de Concurso Público, sob o regime 

estatutário, para provimento de vagas, do seu quadro de pessoal. 

1. O Concurso Público será regido pelo Edital 001/2016 disponível na íntegra no endereço eletrônico 

www.ckmservicos.com.br.  

 

2. Os cargos de Nível Médio Técnico contemplados são: Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Saúde 

Bucal e Técnico de Laboratório, para estes o valor da taxa de inscrição será de R$ 70,00 (setenta 

reais). 

 

2.1 Para os cargos de Nível Médio Técnico o Concurso Público será composto de única fase de 

Prova Objetiva, nos conforme detalhados na íntegra do Edital. 

 

3. Os cargos de Nível Superior contemplados são: Assistente Social, Analista de Laboratório (para 

formados em Bioquímica ou Biomedicina), Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Médico (Clínica Geral e 

Pediatria), Psicólogo, Professores (Diversas Habilitações), Técnico de Controle Interno (para 

formados em Economia, Ciências Contábeis, Administração de Empresas ou Direito) e Terapeuta 

Ocupacional, para estes o valor da taxa de inscrição será de R$ 90,00 (noventa reais). 

 

3.1 Os cargos de Professores especificados como Quilombola são destinados aos residentes do 

Território Quilombola de Conceição das Crioulas, os mesmos deverão informar tal condição 

na Ficha de Inscrição, bem como comprová-la quando convocados. 

 

3.2 Para os cargos de Nível Superior o Concurso Público será composto de três fases: Prova 

Objetiva, Prova Discursiva e Títulos, nos conformes detalhados na íntegra do Edital. 

 

4. As inscrições deverão ser efetuadas EXCLUSIVAMENTE pela internet através do endereço 

eletrônico www.ckmservicos.com.br do dia 22 de Fevereiro de 2016 até às 

17h00min do dia 23 de Março de 2016.   
 

4.1 Os pedido de isenção de taxa serão recebidos apenas nos 05 (cinco) primeiros dias de 

inscrições, nos conformes detalhados na integra do Edital. 

http://www.ckmservicos.com.br/
http://www.ckmservicos.com.br/


                                                 

 

5. Às Pessoas com Deficiência (PcD) estarão reservadas 03% (três por cento) do quantitativo de 

vagas por cargo. Para concorrer nesta condição o candidato deverá declarar-se PcD no ato da 

inscrição e apresentar cópia de laudo médico que ateste sua deficiência (com CID e data de 

emissão não superior a 12 meses), dentro do período de inscrições, através de uma das três 

formas de envio detalhadas na integra do Edital, quais sejam: Internet, Correios ou pessoalmente.   

 

 5.1 Os candidatos aprovados na condição de Pessoa com Deficiência (PcD) serão submetidos à 

Perícia Médica a ser realizada por equipe multiprofissional especializada, objetivando a 

comprovação do enquadramento da deficiência com a declarada no ato da inscrição, bem 

como com as atribuições dos cargos para os quais concorrem.  

 

Salgueiro, 22 de Fevereiro de 2016 

 

 

ATENÇÃO: 
 

Esta SÍNTESE DO EDITAL dedica-se a fins de ACESSIBILIDADE e não 

desobriga nenhum candidato de conferir e estar de acordo com TODAS 

as disposições contidas na íntegra do Edital disponibilizada no endereço 

eletrônico www.ckmservicos.com.br.  

 

 

 

REALIZAÇÃO: 

 

 
 

Boa sorte! 

http://www.ckmservicos.com.br/

