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A Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, torna pública a retificação do Edital de abertura do Processo Seletivo Público N.º 02/2022, 

em relação ao Item 3 – Requisitos básicos para a inscrição. 

 
Art. 1º Fica RETIFICADO os requisitos para o cargo de MOTORISTA no Item 3: 

 
Onde se lê: 

 

3.1    Os interessados no presente edital deverão atender aos seguintes requisitos básicos: 

3.1.1  Nível Médio 

a)  Possuir idade mínima de 18 anos completos até a data da contratação; 

b)  Ser brasileiro ou naturalizado ou estrangeiro com visto permanente; 

c)  Estar quite com suas obrigações eleitorais e em gozo dos direitos políticos; 

d)  No caso do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar; 

e)  Possuir diploma ou certificado de conclusão do ensino médio fornecido por instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), devidamente 

reconhecido em cartório. 

f) Possuir habilitação categoria B (apenas para o cargo de motorista).  

 

Leia-se: 

 

3.1  Os interessados no presente edital deverão atender aos seguintes requisitos básicos: 

3.1.1  Nível Médio 

a)    Possuir idade mínima de 18 anos completos até a data da contratação; 

b)    Ser brasileiro ou naturalizado ou estrangeiro com visto permanente; 

c)    Estar quite com suas obrigações eleitorais e em gozo dos direitos políticos; 
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d)   No caso do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar; 

e)   Possuir diploma ou certificado de conclusão do ensino médio fornecido por instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), devidamente 

reconhecido em cartório; 

f)   Possuir habilitação categoria D (apenas para o cargo de motorista).  

 

 

 

                                   São Luís - MA, 19 de fevereiro de 2022 

                                 Marcos Antônio da Silva Grande 

                                        Presidente da EMSERH 
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