
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 
CONCURSO PÚBLICO 

ERRATA DO EDITAL Nº  01/2007 
 

A Prefeitura Municipal de São Mateus torna pública a ERRATA do Edital 
n° 01/2007, do concurso público para provimento de cargos pertencentes ao quadro de funcionários da 
Prefeitura de Municipal de São Mateus, conforme a seguir: 
 
Onde se lê: 
 
13.5. O concurso terá validade de 02 (dois) anos, contados da data da homologação de seus resultados, 
prorrogável por até 02 (dois) anos, a critério da PMSM. 
 
Leia-se: 
 
13.5. O concurso terá validade de 02 (dois) anos, contados da data da homologação de seus resultados, 
prorrogável por igual período a critério da Prefeitura Municipal de São Mateus. 
 
Onde se lê: 
 
13.7. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas; contendo, a primeira, 
a classificação dos candidatos aprovados e classificados e a segunda, somente a classificação dos 
portadores de deficiência aprovados. 
 
Leia-se: 
 
13.7. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em jornal de circulação municipal, 
estadual e disponibilizados nos sites www.concursofec.uff.br e www.saomateus.es.gov.br, em três listas 
nominais; contendo, a primeira, a classificação dos candidatos aprovados e classificados, a segunda, 
somente a classificação dos portadores de deficiência aprovados e a terceira somente a classificação dos 
candidatos afro-descendentes aprovados. 
 
Inclui-se no item 13, o seguinte texto: 
13.12. Todos os atos administrativos relativos ao presente concurso público serão publicados em jornal de 
circulação municipal, estadual e disponibilizados nos sites www.concursofec.uff.br e 
www.saomateus.es.gov.br, Todas as disposições em contrário previstas no edital ficam revogadas.  
 
Onde se lê: 
3.9.3. Para o acesso aos benefícios da Lei 239/2003, o candidato, além de se auto declarar de cor negra ou 
parda, deve apresentar, no ato da inscrição, qualquer documento oficial que conste a cor do próprio 
candidato ou de um de seus ascendentes, bem como comprovar que se trata de pessoa pobre no sentido da 
Lei. 
3.9.4. Os candidatos Afro-Descendentes que efetuarem sua inscrição via Internet deverão, até o último 
dia de inscrição, encaminhar a declaração e cópia autenticada em cartório, do documento oficial, citados 
no item 3.9.3, por meio de Carta Registrada, com Aviso de Recebimento (AR), para a FEC – Concurso 
Público PMSM, Caixa Postal 100.358 – CEP: 24.001-970 – Niterói – R.J, devendo ser notificado à FEC 
seu envio, via formulário disponível no endereço eletrônico www.concursofec.uff.br ou via fax (21) 
2629-1952, especificando a data de postagem e o número identificador do objeto.  
3.9.5. O candidato Afro-Descendente, que optar por inscrever-se na agência dos Correios credenciada, 
deverá anexar (grampear) a declaração e cópia autenticada em cartório, do documento oficial, citados no 
item 3.9.3, à Ficha de Inscrição. 
3.9.6. O candidato que deixar de enviar a declaração ou documento, conforme exigido no item 3.9.4 ou 
3.9.5, ou enviá-los fora do prazo determinado, perderá a prerrogativa em concorrer às vagas reservadas. 
 
Leia-se: 
3.9.3. Para o acesso aos benefícios da Lei 239/2003, o candidato, deverá se auto declarar de cor negra ou 
parda, no ato da inscrição. 
3.9.4. Os candidatos Afro-Descendentes que efetuarem sua inscrição via Internet deverão, até o último 
dia de inscrição, encaminhar a declaração citado no item 3.9.3, por meio de Carta Registrada, com Aviso 
de Recebimento (AR), para a FEC – Concurso Público PMSM, Caixa Postal 100.358 – CEP: 24.001-970 
– Niterói – R.J, devendo ser notificado à FEC seu envio, via formulário disponível no endereço eletrônico 
www.concursofec.uff.br ou via fax (21) 2629-1952, especificando a data de postagem e o número 
identificador do objeto.  
3.9.5. O candidato Afro-Descendente, que optar por inscrever-se na agência dos Correios credenciada, 
deverá anexar (grampear) a declaração citada no item 3.9.3, à Ficha de Inscrição. 
3.9.6. O candidato que deixar de enviar a declaração, conforme exigido no item 3.9.4 ou 3.9.5, ou enviá-
la fora do prazo determinado, perderá a prerrogativa em concorrer às vagas reservadas. 
 



 
Inclui-se no item 3.9, o seguinte texto: 
3.9.7. O candidato que se declarar afro-descendente concorrerá em igualdade de condições com os demais 
candidatos. 
3.9.8. Os candidatos que, no ato da inscrição, declararem sua condição de afro-descendentes, se 
aprovados e classificados no concurso, terão seus nomes publicados em lista especifica e, caso obtenham 
classificação necessária, figurarão também na lista de classificação geral por cargo/área de atuação. 
3.9.9. A comprovação da identidade de afro-descendência far-se-á quando o candidato for convocado 
para nomeação, mediante apresentação da seguinte documentação: 
a) cópia autenticada de documento oficial onde conste especifica sua raça ou cor; ou 
b) cópia autenticada de documento oficial de parente ascendente por consangüinidade até o 3º. Grau no 
qual conste a indicação da raça ou cor, juntamente com um documento oficial da pessoa comprovando o 
parentesco. 
3.9.10. Inexistindo a indicação da raça ou cor em documento oficial, o candidato deverá ser encaminhado 
para a Comissão Especial de Avaliação de ingresso de Afro-descendentes, que procederá a comprovação 
da afro-descendência do candidato, que será criada para este objetivo. 
3.9.11. O candidato que apresentar documentação falsa ou declaração inverídica, sem excluir as possíveis 
sanções penais e cíveis, será eliminado do certame. 
  
Onde se lê: 
 

DEMAIS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 (TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 60,00) 

Cód Cargo Requisito Carga Horária
Semanal Região / Vagas Remuneração 

40h Região I – ESF* 10 
40h Região I - PACS* 10 
20h Região I – UBS* 06 
20h Região II – UBS*  01 S35 

Enfermeiro 
*ESF – Estratégia de 
Saúde da Família 
*PACS - Programas de 
Agentes Comunitários de 
Saúde 
*UBS – Unidade Básica 
de Saúde 

Graduação em 
Enfermagem com registro 
no respectivo conselho de 

classe 
20h Região VI – UBS* 01 

R$ 1.193,44 

 
 
Leia-se: 
 

DEMAIS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 (TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 60,00) 

Cód Cargo Requisito Carga Horária 
Semanal Região / Vagas Remuneração 

20h Região I – ESF* 09 
20h Região VI – ESF* 01 
20h Região I - PACS* 08 
20h Região VI – PACS* 01 
20h Região II – PACS* 01 

S35 

Enfermeiro 
*ESF – Estratégia de 
Saúde da Família 
*PACS - Programas de 
Agentes Comunitários 
de Saúde 
*UBS – Unidade Básica 
de Saúde 

Graduação em 
Enfermagem com 

registro no respectivo 
conselho de classe 

20h Região I – UBS* 08 

R$ 1.193,44 

 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de São Mateus 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


