
 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________  

Avenida Getúlio Vargas, nº 925 – Centro – CEP: 38.310-000 – Gurinhatã – MG 

http://www.gurinhata.mg.gov.br – Fone: (34) 3264-1010 

Processo Seletivo Público e Cadastro de Reserva – ACS e ACE – Edital nº 001/17 

Página 1 de 2 

 

ERRATA Nº 003/17 

 

EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2017 

 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO E CADASTRO DE RESERVA Nº 001/2017 

 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ - MG, através da Comissão Especial de 

Fiscalização do PROCESSO SELETIVO PÚBLICO E CADASTRO DE RESERVA Nº 001/17, nomeada pelo 

Decreto nº 160/2017, e a empresa “Versátil Tecnologia e Serviços Administrativos”, tornam público as seguintes 

retificações: 
 

 

 Na publicação do arquivo, Edital de Abertura nº 001/2017, onde se lê: 

 

 

 

2 – DAS INSCRIÇÕES E SEUS PROCEDIMENTOS 

 

 

2.10 - No ato da inscrição, o candidato deverá: 

a) apresentar cópia dos seguintes documentos: 
 

 CNH (Carteira Nacional de Habilitação) – Categoria AB - (SOMENTE para o candidato a ACS na área Zona Rural). 

 

 Leia-se: 

 

2.10 - No ato da inscrição, o candidato deverá: 

a) apresentar cópia dos seguintes documentos: 

 

 CNH (Carteira Nacional de Habilitação) – Categoria ‘A’ ou ‘B’ - (NÃO É OBRIGATÓRIO PARA INSCRIÇÃO, SOMENTE NO 

ATO DA CONTRATAÇÃO (item 10 do Edital), para o candidato a ACS na área Zona Rural. 

 

 Na publicação do arquivo, Edital de Abertura nº 001/2017, onde se lê: 

 

10 – DA CONTRATAÇÃO 

 

10.1 – Das condições para contratação: 

 Ser aprovado no Processo Seletivo; 

 Ter no mínimo 40 horas de aproveitamento do curso introdutório a que se refere o item 1.5 deste Edital; 

 Cópia de todos os documentos relacionados no item 2.10, alínea “d”; 

 Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

 Gozar dos direitos políticos; 

 Não ter antecedentes criminais; 

 Ter na data da contratação, 18 (dezoito) anos completos; 

 Cópia da certidão de nascimento para o candidato (a) solteiro (a) ou, cópia da certidão de casamento para o candidato (a) casado (a); 

 Cópia da Certidão de nascimento de dependentes (quando for o caso); 

 Cópia do cartão do PIS/PASEP; 

 Conta corrente aberta nas agências do Banco Itaú;  

 Foto 3x4 colorida recente. 

 Atender todos os requisitos para o cargo constantes deste Edital.  

 

 Leia-se: 
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10.1 – Das condições para contratação: 

 Ser aprovado no Processo Seletivo; 

 Ter no mínimo 40 horas de aproveitamento do curso introdutório a que se refere o item 1.5 deste Edital; 

 Cópia de todos os documentos relacionados no item 2.10, alínea “d”; 

 Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

 Gozar dos direitos políticos; 

 Não ter antecedentes criminais; 

 Ter na data da contratação, 18 (dezoito) anos completos; 

 Cópia da certidão de nascimento para o candidato (a) solteiro (a) ou, cópia da certidão de casamento para o candidato (a) casado (a); 

 Cópia da Certidão de nascimento de dependentes (quando for o caso); 

 Cópia do cartão do PIS/PASEP; 

 Conta corrente aberta nas agências do Banco Itaú;  

 Foto 3x4 colorida recente. 

 Atender todos os requisitos para o cargo constantes deste Edital.  

 CNH (Carteira Nacional de Habilitação) – Categoria ‘A’ ou ‘B’ - (SOMENTE para o candidato a ACS na área Zona Rural). 

 
 

 

 
 

Gurinhatã - MG, 29 de outubro de 2017. 

 
 

 

 
 

 

______________________________________________________ 

MARIA BETÂNIA SEVERINO COSMO 

Presidente da Comissão Especial de Fiscalização do Processo Seletivo  

 Público e Cadastro de Reserva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


