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ATO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
 

Resultado Final do Processo Seletivo 
Simplificado para Contratação de 
Profissionais da Área de Saúde , 
realizado pela Prefeitura Municipal de 
Salinas da Margarida. 

 

O Prefeito do Município de Salinas da Margarida, no uso de suas atribuições legais, e nos 
termos do Edital nº 01/2022, torna público e homologa o RESULTADO FINAL do Processo 
Seletivo para Contratação de Profissionais da Área de Saúde, de acordo com a ordem de 
aprovação e classificação obtida, na forma indicada no Edital nº 01/2022, divulgado em 
14/03/2022, no site da Fundação CEFETBAHIA: 
http://www.fundacaocefetbahia.org.br/pmsm/2022/selecao_pmsm.asp 
 

Nota: 
 

1. Todas as publicações após a homologação do resultado serão 
divulgadas no endereço eletrônico: 
https://www.salinasdamargarida.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. 

2. Os candidatos serão convocados através da publicação das 
convocações no diário oficial da Prefeitura Municipal de Salinas da 
Margarida e por e-mail, sendo de inteira responsabilidade do candidato 
o acompanhamento dos editais de convocação que serão publicados. 

3. Qualquer alteração nos dados cadastrais do candidato, informados no 
formulário de solicitação de inscrição do processo seletivo, deverá ser 
comunicada à Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida através dos 
e-mails sec.administracao@salinasdamargarida.ba.gov.br e 
sec.fazenda@salinasdamargarida.ba.gov.br 

 
Salinas da Margarida, 16 de março de 2022. 
 

 
 

WILSON RIBEIRO PEDREIRA 
Prefeito do Município de Salinas da Margarida 
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