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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO – CABRAL E OLIVEIRA

A Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo do Município de
Pouso Alto/MG, nomeada através da Portaria especificamente para esta
finalidade, neste ato por seu Presidente, no uso de suas atribuições legais,
juntamente com a empresa contratada para organização e aplicação do
referido certame, considerando os eventos ocorridos no dia da aplicação das
provas, no dia 01 de dezembro de 2019, a partir das 14 horas, relativos à
conferência dos recibos de pagamento de inscrições, onde candidatos não
apresentaram de forma física esses documentos e, ainda, que as provas para
os candidatos de níveis superiores não apresentaram as questões de saúde
pública, conforme previsto no edital, RESOLVEM:

Cancelar o CERTAME aplicado no dia 01 de dezembro de 2019,
relativo ao Processo Seletivo 001/2019 para reaplica-lo, conforme a
presente ERRATA, passando as disposições abaixo especificadas vigorar
com as seguintes redações:

1 - PREÂMBULO DO EDITAL:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO, ESTADO DE MINAS
GERAIS, através de seu Prefeito, o Senhor Juliano Cláudio da Silva, torna
público que estarão REABERTAS as inscrições para o Processo Seletivo
Público Simplificado, entre os dias 13 e 27 de janeiro de 2020, visando ao
preenchimento temporário de 26 (vinte e seis) vagas para execução das
funções inerentes e compreendidas aos cargos de: AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE; AGENTES DE ENDEMIAS; TÉCNICO DE ENFERMAGEM;
ENFERMEIRO; MÉDICO; DENTISTA; AUXILIAR DE SAÚDE; CALCETEIRO;

Prefeitura Municipal de Pouso Alto/MG
CNPJ: 18.667.212/0001-92

ERRATA 006
_______________________________________________________________
2 – Os candidatos que já se inscreveram não necessitarão fazer nova
inscrição e novo pagamento, prevalecendo a inscrição e o pagamento
anteriores efetuados até o dia 31 de outubro de 2019;
3 – Os depósitos deverão ser feitos conforme previsto no item 1.2 do
Edital:

MUNICÍPIO DE POUSO ALTO
CAIXA ECONÔNICA FEDERAL
AGENCIA: 0122-8
CONTA CORRENTE: 71020-5
OPERAÇÃO: 006
4 – Ratifica-se o previsto na Errata 004/2019 e complementa-se:
Considerando não ter sido possível a identificação dos candidatos através de
seus respectivos CPF’s por “inviabilidade do sistema Caixa Econômica
Federal”, ficam todos os candidatos já inscritos até o dia 31 de outubro de 2019
e os inscritos até o dia 27 de janeiro de 2020, nos termos do item 1 da presente
Errata, CONVOCADOS PARA CONFIRMAREM SUA INSCRIÇÃO, NO DIA 01
DE FEVEREIRO DE 2020, NA ESCOLA ESTADUAL FELIZARDA RUSSANO
A PARTIR DAS 09h:00min.
4.1 – Os candidatos já inscritos na seleção anterior e os inscritos
entre os dias 13 e 27 de janeiro de 2020 DEVERÃO, sob pena de não
realizarem

as

provas,

APRESENTAR

OS

DEMONSTRATIVOS

DE

DEPÓSITOS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO E EFETIVAÇÃO DAS
INSCRIÇÕES NO DIA E HORÁRIO ACIMA ESPECIFICADOS.
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Reitera-se, a apresentação do comprovante de pagamento do valor
de inscrição é condição para a realização das provas.
*** NÃO SERÃO ACEITOS COMPROVANTES APRESENTADOS
ATRAVÉS

DE

DISPOSITIVOS

ELETRÔNICOS,

A

EXEMPLO

DE

CELULARES.
5 - O item XII – CRONOGRAMA passa a vigorar com as seguintes
disposições de eventos:
XII – CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
*Reabertura de inscrições / pedidos de isenções
* Resultado parcial da homologação das
inscrições
*Prazo para interposição de recurso contra a
homologação das inscrições, incluindo isenções
de taxas e portadores de deficiências
* Resultado dos recursos e Resultado final da
homologação das inscrições após conferência
individual dos comprovantes de pagamento
** Prova Escrita/Objetiva
* Divulgação do Gabarito Preliminar da Prova
Escrita/Objetiva
* Prazo para Interposição de Recursos acerca do
gabarito da prova escrita/objetiva

DATA
13/01 a 27/01
2020
31/01/2020

03/02 a 05/02
de 2020

10/02 de
2020

HORÁRIO
24 h

A partir das 14:00 h

24 h

A partir das 14:00 h

01/03/2020

Das 14 às 17:00 h

02/03/2020

A partir das 12:00 h

02/03 a

24h

04/03 de
2020
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* Divulgação do resultado dos recursos contra o 10/03/2020

A partir das 14:00 h

gabarito e Divulgação da Ata do Resultado
Preliminar
*Prazo

de

Recurso

referente

ao

resultado

Preliminar

24h

10/03 a
12/03 de
2020

* Resultado dos recursos ao resultado preliminar
e Resultado Definitivo

23/03 de

A partir das 14:00 h

2020

Homologação do Processo Seletivo

23/03 de

A partir das 14:00 h

2020

6 - Eventuais menções no corpo do Edital referente a datas, que divirjam das
disposições nesta Errata, deverão ser desconsideradas, vigorando as novas
redações aqui apresentadas. Permanecem inalteradas as demais disposições
do Edital.

Nada mais,
Pouso alto, Estado de Minas Gerais, 09 de janeiro de 2020

Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo

__________________________________
Presidente

