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PROCE§SO §ELETIVO SIMPLIFICADO OO1/201 9
PREFEITURA TIIUNICIPAL DE POUSO ALTO CABRAL E CILIVEIRA

-

A Comissáo de Acompanhamento do Processo §eletivo do Municipio de
Pouso AltolMG, nomeada através da Portaria especificamente para esta
finalidade, neste ato por seu presidente, no uso de suas atribuiçoes legais,
juntamente com a empresa çontratac.la para "organlzação e aplicação do
referido certame", considerando eventos no dia da aplicaçâo das provas, que
ocorreram no dia 01 de ciezembrn de ?ü19 a partir das '14 horas, relativos à
conferência dos recibos 11e paganrento de inscriçoes e. ainda, qLte as prova§

para os candidatos

cJe nivers superr()re$

nao apresenlaram as questôes de

saude pública, confornre prevrsto no erJital RESüLVÊful.

1 --*CÀ[gelar o CERTAME aplicado no dia
relativo.

..qo_

CI1

de derembro de 2019

*F-rosesso §eletivo 0Q-J"12.91§*pqft- reaplica-lo, conforme

ERRATA.A SEB.EUBLICAqA EM B8EVE.
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* ?ara os candidatns que 1à se rnscreveram

nào haverá necessidade

de reailzarem nova inscriçâo e novo pagarnento, prevalecendo a inscrição e o
pagamento anteriores eíetuados até o dta 31 d* or;tubro de 2019,
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*

Os depositos para paganrento dos valores de inscriçÕes deverão ser

realizados em Agências Bradesco coíT'to numero de conta

a ser ínformado

oportunamente em Errata.
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Ratifica-se

o

previsto

na Errata 004/2019

e complementa-se:

Considerando náo ter sido possível a identificação dos candidatos através de

&
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ry,

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 que

se

inscreverem

no novo prazo de

inscriçÕes

a ser disponbilizado aos

t;,,,.'rtii:lttlili,il,it;1ii;;,,,",:rru,,',,j",

c^^--^l

L,,

rr^.- c ^^-- ^-

iÍtiáGitum.ltu

COMUNICADO 04

coNvocADo§ PARA CoNF|RMAREM suA lNScRlÇÃo, EM
DlA, HoRÁnro E LCIcAL A sER opoRTUNAMENTE tNFoRMÀDo Ao§

candidatos,

't'i[itil'ÍWe,H

CANDIDATOS.

Os candidatos iá inscritos na seleção anterior DEVERÃO, sob
pena de não realizarem as proves, APRESENTAR O§ DEMON§TRATIVO§
5

-

DE DEPO§IrOS PARA FtN§ DE COMPROVAÇÃO E EFETIVAÇÃO DAS
TNSCRtÇÔES.

Reitera-se, â apresentação do comprovante de pagamento do valor
de inscrição é condição para a realização das prova§.

*** NÃO SERÃO
ATRAVÉS

DE

ACEITOS COMPROVANTES APRESENTADOS

DtSPOstTtVOS ELETRÔNICOS,

A

EXEMPLO

DE

CELULARES.

Nada mais, Pouso alto, Estado de Minas Gerais. 12 de dezembro de
2419.

Comissão de Acompanhamento do Processo §eletivo
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