PROCESSE SELETIVO nº 01/2020 EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
Nº 003/2020, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020.

AYMORÉ MOREIRA DA SILVA, Prefeito Municipal de MENDES PIMENTEL,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo
37 da Constituição Federal, TORNA PÚBLICO o presente edital para
RETIFICAR o que segue:

ONDE SE LÊ:

4. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições do Processo Seletivo Público Simplificado serão gratuitas.

4.1. No período de 30 de janeiro de 2020 a 01 de março de 2020 através do
link https://forms.gle/6BF5VYy8Fo1DNjTj9
4.2.

As

inscrições

serão

feitas,

através

do

link

https://forms.gle/6BF5VYy8Fo1DNjTj9
As informações prestadas na inscrição são de inteira responsabilidade do
candidato e deverão ser comprovadas com documentos quando solicitados.
4.3. Os candidatos caso não residam no local da contratação, não terão direito ao
adicional de deslocamento;
4.4. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de
que preenche todos os requisitos exigidos, pois, uma vez efetivada a inscrição, não será
permitida, em hipótese alguma, a sua alteração.
4.5. A inscrição do candidato implica na aceitação de todas as exigências contidas neste
Edital.
4.6. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea e por via postal/fax/correio.
4.7.

A

lista

de

candidatos

inscritos

na

1ª

etapa

serão

publicados

no

http://www.mendespimentel.mg.gov.br e nos murais da Prefeitura de Mendes Pimentel
conforme Anexo II - calendário do Processo Seletivo.
Praça Benedito Quintino, nº. 15 – Centro.
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LEIA-SE E CORRIGE-SE:

4.8. É vedada a inscrição em mais de um cargo.
4.9. Caso o candidato realize inscrição para mais de um cargo, considerar-se-á
a última opção de acordo com o último protocolo registrado no sistema de
inscrição.
4.10. Inscrições que não contenham o nome completo e CPF serão indeferidas.

Mendes Pimentel (MG), 20 de fevereiro de 2020.

Aymoré Moreira da Silva
Prefeito Municipal de Mendes Pimentel

Praça Benedito Quintino, nº. 15 – Centro.
www.mendespimentel.mg.gov.br

