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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO

 
AVISO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º
01/2021
 
O Prefeito Constitucional do Município De Bonito De Santa
Fé, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, faz
saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele tomarem
conhecimento que será realizado neste Município, conforme
Portaria instituída e tendo em vista o disposto no artigo 37 da
Constituição Federal c/c as Leis Municipais, através do
IPPEDS, Processo Seletivo Público de provas e de provas e
títulos como também resolvem baixar esta Resolução que passa
a vigorar como único regulamento deste Processo Seletivo
Público para o recrutamento e seleção de candidatos aos cargos
de Agente Comunitário de Saúde (ACS) – 2 (duas) vagas
imediatas / 10 (dez) vagas para cadastro de reserva; Agente de
Combate às Endemias (ACE) – 3 (três) vagas imediatas;
Fonoaudiólogo – 1 (uma) vaga imediata; Preparador Físico – 1
(uma) vaga imediata; Psicólogo – 1 (uma) vaga imediata;
Nutricionista – 1 (uma) vaga imediata; O presente Processo
Seletivo Externo será realizado sob a responsabilidade técnica
e operacional do IPPEDS, conforme o processo de dispensa
licitatória e Contrato Estabelecido. O Edital nº 01/2021 será
afixado no quadro de avisos do rol da Prefeitura Municipal a
partir da data de publicação deste Aviso, assim como estará
disponível aos pretensos candidatos também no site da
organizadora. As inscrições ao Concurso Público iniciarão no
dia 30 de setembro de 2021 às 00h00 min, e finalizando no dia
10 de outubro de 2021, as 00h00 min. Sendo realizadas por
meio virtual, diretamente no site do IPPEDS. O comprovante
de inscrição estará disponível, com a confirmação do
pagamento da inscrição, no endereço eletrônico
http://www.ippeds.org.br/, podendo ser enviado a partir da
comprovação do pagamento, após a confirmação do pagamento
da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato
à obtenção desse documento. A confirmação da inscrição só se
dará mediante impressão deste comprovante de inscrição que
deverá ser apresentado no dia da prova. A prova será realizada
na data provável de 31 de outubro de 2021 em horários e locais
a serem comunicados aos candidatos inscritos por meio do
cartão de inscrição definitivo, que lhes será entregue na data
supracitada e também através de Portaria publicada no quadro
de avisos do rol da Prefeitura Municipal e no site da
organizadora: http://www.ippeds.org.br/.
 
Bonito De Santa Fé – PB, 28 de setembro de 2020.
 
ANTÔNIO LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional
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