PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI DE MINAS - MG
PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2018
SEGUNDA RETIFICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Itamarati de Minas, estado de Minas Gerais, por meio do EXCELÊNCIA SELEÇÕES
E CONCURSOS PÚBLICOS LTDA-ME, na forma prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e
regida de acordo com as Leis Municipais pertinentes e Lei Complementar nº 361, de 17 de março de 2015,
RESOLVEM publicar a Segunda Retificação do Edital nº 001/2018 , conforme segue
ONDE SE LÊ:
5 – DAS ISENÇÕES
5.1.3- O candidato deverá enviar a documentação declarando que está desempregado ou
comprovadamente carente, especificando-a no Formulário de Inscrição, e que deseja concorrer às vagas
reservadas, e enviar requerimento conforme tabela no Anexo VI, no período do dia 12 de dezembro à 28
de dezembro de 2018, sendo para tanto válida a data de carimbo da postagem do Correio, no endereço
Rua Arapongas, 60, Zona 08, Maringá/PR, CEP 87.020-420, identificando no envelope: SOLICITAÇÃO DE
ISENÇÃO – PROCESSO SELETIVO – Prefeitura Municipal de Itamarati de Minas - MG - Edital nº
001/2018, por Sedex ou carta registrada com aviso de recebimento (AR).
LEIA-SE:
5 – DAS ISENÇÕES
5.1.3- O candidato deverá enviar a documentação declarando que está desempregado ou
comprovadamente carente, especificando-a no Formulário de Inscrição, e que deseja concorrer às vagas
reservadas, e enviar requerimento conforme tabela no Anexo VI, no período do dia 12 de dezembro à 18
de dezembro de 2018, sendo para tanto válida a data de carimbo da postagem do Correio, no endereço
Rua Arapongas, 60, Zona 08, Maringá/PR, CEP 87.020-420, identificando no envelope: SOLICITAÇÃO DE
ISENÇÃO – PROCESSO SELETIVO – Prefeitura Municipal de Itamarati de Minas - MG - Edital nº
001/2018, por Sedex ou carta registrada com aviso de recebimento (AR), o resultado de deferimento e
indeferimento de solicitações de isenções será publicado na data de 27/12/2018.
ONDE SE LÊ:
10 – DA PROVA PRÁTICA:
10.2 - A Prova Prática será realizada aos candidatos que concorrem à vaga do emprego de MOTORISTA
CATEGORIA D, será aplicada, na data provável de 26 de janeiro de 2019, em local a ser definido.
LEIA-SE:
10 – DA PROVA PRÁTICA:
10.2 - A Prova Prática será realizada aos candidatos que concorrem à vaga do emprego de MOTORISTA
CATEGORIA D, será aplicada, na data provável de 27 de janeiro de 2019, em local a ser definido.
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