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DESPACHO 

PROCESSO Nº: 27349/2021- GDOC.      

PROCEDÊNCIA: NEP/DGRTS/SESMA. 

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DA ERRAT DO EDITAL Nº 

003/2022-SELEÇÃO PARA ESTÁGIO E EXTENSÃO NA REDE SUS DO 

MUNICÍPIO DE BELÉM.  

     Senhor Secretário Municipal de Saúde. 

Versam os presentes autos sobre solicitação do 

NEP/SESMA para ANÁLISE DA ERRAT DO EDITAL Nº 003/2022-SELEÇÃO 

PARA ESTÁGIO E EXTENSÃO NA REDE SUS DO MUNICÍPIO DE BELÉM.  

Importa destacar que o presente processo já foi 

objeto de análise do NSAJ/SESMA, com parecer jurídico Nº 

1607/2021, favorável ao edital, pelo qual foram apontadas 

recomendações, todas já providencidas pelo setor competente 

(NEP), sendo que o edital original foi publicado em 

25/01/2022.  

Ocorre que, após tal publicação, o setor competente 

(NEP), em tratativa com as áreas responsáveis pelos estágios,  

detectou a necessidade de promover ajustes ao edital 

original, para aprimorar o certame e melhor retratar a 

necessidade da administração pública, nos termos do MEMO 

Nº020/2022. 

Assim, após detida análise da minuta da errata ao 

edital Nº003/2022, nota-se que não há no teor dos ajustes ali 

registrados, tópico que provoque alguma mácola ao regramento 

jurídico que trata dos estágios Lei 11788/2008, entre outras, 

ou mesmo que prejudique, na perspectiva jurídico-formal o 

certame já iniciado. 
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Face ao exposto, e restritos aos aspectos jurídicos 

do certame, temos a manifestar que NÃO vislumbramso óbice 

jurídico à publicação da errata, ressaltando, apenas, o 

exíguo lapso temporal para o encerramento do prazo de 

inscrição, previsto para 22/03/2022, pelo que se recomenda um 

interregno de, ao menos, 15 (quinze) dias, entre a publicação 

e o fim das inscrições, de modo a evitar possivel perda de 

objeto dessas alterações. 

É o despacho. 

S.M.J. 

Belém, 04 de março de 2022. 

 

 

Alfredo Alves Rodrigues Júnior 

Assessoria NSAJ/SESMA 

 

 

  

De acordo,  

 

 

 

ANDRÉA MORAES RAMOS 

Diretora do NSAJ/SESMA 
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