PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA

Retificação de Edital
Processo Seletivo nº 001/2017
Cargo: Entrevistador/Digitador

RETIFICA o Edital do Processo Seletivo nº 001/2017 (Entrevistador/Digitador), da
Secretaria Municipal de Ação Social, conforme as especificações a seguir:

ITEM

RETIFICAÇÃO
Onde se lê:
“O Processo Seletivo consistirá em 2 (duas) etapas.”

9.2
Leia-se:
“O Processo Seletivo consistirá em 1 (uma) etapa.”
9.2 letra b

Excluído
Onde se lê:
“A Análise de Títulos será eliminatória.”

10.2
Leia-se:
“Análise de Títulos será eliminatória e classificatória.”

10.3

Onde se lê:
“Os candidatos deverão obter no mínimo 30 (trinta)
pontos na Análise de Títulos.”
Leia-se:
“Os candidatos deverão obter no mínimo 30 (trinta)
pontos na Análise de Títulos, para serem aprovados.”

10.4

Excluído
Onde se lê:
“Após a divulgação do resultado da primeira etapa,
admitir-se-á o pedido de revisão da contagem de
pontos conforme os subitens 10.1 e 10.2 previstos
neste Edital.”

10.5
Leia-se:
Após a divulgação do resultado da Análise de Títulos,
admitir-se-á o pedido de revisão da contagem de
pontos conforme os subitens 10.1 e 10.2 previstos
neste Edital.
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10.6

Excluído

11

Excluído

11.1

Excluído

11.2

Excluído

11.3

Excluído

11.4

Excluído
Onde se lê:
“O resultado parcial da primeira etapa deste processo
seletivo será divulgado no site oficial do Município de
Itabira na internet (www.itabira.mg.gov.br) no prazo
de até 10 (dez) dias úteis após a data de
encerramento das inscrições do processo seletivo.”

12.1

Leia-se:
“O resultado parcial deste processo seletivo será
divulgado no site oficial do Município de Itabira na
internet (www.itabira.mg.gov.br) no prazo de até 10
(dez) dias úteis após a data de encerramento das
inscrições do processo seletivo.”

12.2

Excluído

13.2

Excluído

14.1

Onde se lê:
Os candidatos habilitados serão classificados na
ordem decrescente do total de pontos obtidos na
primeira e segunda etapa deste Processo Seletivo.
Leia-se:
Os candidatos habilitados serão classificados na
ordem decrescente do total de pontos obtidos.

14.2 letra b

Excluído

