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A Comissão Organizadora do Processo Seletivo 004/2019 faz saber: 

Errata 001- Edital 004/2019 de 02/04/2019 

 

* No item 4.11 onde lê-se: 

4.11 São requisitos mínimos para a Inscrição de que trata este Edital: 

I. Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

II. Possuir, na data de encerramento das inscrições, a escolaridade e 

requisitos básicos exigidos para o exercício das atividades a serem 

exercidas pelo contratado; 

III. Possuir, na data de encerramento das inscrições, a idade mínima de 

18 anos completos; 

IV. Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos ou funções 

públicas (Art. 37, XVI e XVII da Constituição Federal); 

V. Não possuir contrato rescindido com a Administração Pública Municipal 

através de processo administrativo disciplinar; 

VI. Estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso de candidato do 

sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 

*Leia-se:  

4.11 São requisitos mínimos para a Inscrição de que trata este Edital: 

I. Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

II. Possuir, na data de encerramento das inscrições, a escolaridade e 

requisitos básicos exigidos para o exercício das atividades a serem 

exercidas pelo contratado; 

III. Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos ou funções 

públicas (Art. 37, XVI e XVII da Constituição Federal); 
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IV. Não possuir contrato rescindido com a Administração Pública 

Municipal através de processo administrativo disciplinar; 

V. Estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso de candidato do 

sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 

*No Cronograma onde lê-se: 

CRONOGRAMA 

Dia  Atividade 

27/03/2019 das 12:00 

às 18:00hs 

Início das Inscrições 

03/04/2019 às 17:30hs Término das Inscrições 

04/04/2019 às 17:30hs Análise curricular e divulgação do horário e local 

das entrevistas e prova prática.  

 05/04/2019 em horário 

a definir. 

Entrevistas  

08/04/2019 Resultado Final do Processo Seletivo  

 

*Leia-se:  

CRONOGRAMA 

Dia  Atividade 

27/03/2019 das 12:00 

às 18:00hs 

Início das Inscrições 

05/04/2019 às 17:30hs Término das Inscrições 

08/04/2019 às 17:30hs Análise curricular e divulgação do horário e local 

das entrevistas e prova prática.  

 09/04/2019 às 13:00hs Entrevistas  

10/04/2019 Resultado Final do Processo Seletivo  

 


