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_______________________________________________________________
CONCURSO PÚBLICO

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DA SERRA/MG

A Comissão de Acompanhamento do Concurso Público do Município de Santa Rosa da Serra/MG,

nomeada através da Portaria especificamente para esta finalidade, neste ato por seu Presidente, no

uso de suas atribuições legais, publica ERRATA 003/2020 junto ao Edital de Concurso Público,
passando as disposições abaixo especificadas vigorar com as seguintes redações:

Os cargos de Assistente Administrativo e Auxiliar Administrativo, passam a vigorar com as
seguintes nomenclaturas:

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II;
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II.
Todas as menções do Edital e Erratas já publicadas que eventualmente divirjam das
alterações aqui dispostas deverão ser desconsideradas, vigorando as nomenclaturas acima
retificadas.
--O Anexo I, especificamente quanto às disposições do cargo de Agente de Endemias passa a vigorar
com as seguintes disposições/exigências:

ANEXO I
CARGO

VAGAS

...

...

VAGAS
DEF.
...

...

...

AGENTE DE ENDEMIAS

...

02

00

NÍVEL
...

Nível Médio
Completo
e
Curso de
formação inicial
40 horas
...

CARGA
HORÁRIA
...

REMUNERAÇÃO

40 Horas
Semanais

R$ 1.250,00

...

...

...

A exigência se faz pertinente nos termos do art. 7º, I, da Lei 11.350/2006 com Redação dada
pela Lei nº 13.595, de 2018).

A presente alteração aditiva aplica-se a todo o conteúdo do Edital e Erratas já publicadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA
Estado de Minas Gerais
ERRATA 003/2020
_______________________________________________________________
Ainda no Anexo I
Especificamente em relação ao cargo de Serviços Gerais, o nível de ensino exigido para
investidura no cargo passa a ser “NÍVEL ELEMENTAR”, conforme abaixo disposto:
CARGO

VAGAS

...

...

SERVIÇOS GERAIS

VAGAS
DEF.
...

NÍVEL

01

12

...

...

...

REMUNERAÇÃO

...

CARGA
HORÁRIA
...

NÍVEL
ELEMENTAR
...

40 Horas
Semanais
...

R$ 1.045,00

...

...

As alterações se fazem pertinentes para que o Edital e suas alterações mantenham
correspondência com a Legislação Municipal que, em conjunto com a Legislação Federal,
regem o Concurso.

O Anexo II – Cronograma - passa a vigorar com as seguintes datas de eventos:
ANEXO II
DATA

HORÁRIO (horário de
Brasília)

30 de novembro de 2020

00h00min

30 de dezembro de 2020

23h59min

*Prazo para pedido de isenções dos valores de inscrições e
condições especiais para fazer as provas

30 de novembro a 04 de
dezembro de 2020

Até 23h:59min do último dia

* Lista dos candidatos que tiveram deferido/indeferido os
pedidos de isenção do valor de inscrições.

08 de dezembro de 2020

Após as 17h00min

CRONOGRAMA
Inicio
do
período
de
(www.cabraleoliveira.com.br)
Término
do
período
(www.cabraleoliveira.com.br)

de

inscrição
inscrição

via

site

via

site

* Prazo para interposição de recursos contra indeferimento dos
Até as 23h:59min do último
09 a 11 de dezembro de 2020
pedidos de isenções do valor de inscrição
dia
* Lista final dos candidatos que tiveram deferido/indeferido
pedidos de isenções do valor de inscrição

15 de dezembro de 2020

Após as 17h:00min
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*Último dia para pagamento das Inscrições

04 de janeiro de 2021

Até 23h59min

* Resultado parcial da homologação das inscrições

14 de janeiro de 2021

Após as 17h00min

* Lista dos candidatos que farão as provas em condições
especiais

14 de janeiro de 2021

Após as 17h00min

* Prazo para interposição de recurso contra a homologação das
15 a 19 de janeiro de 2021 Até 23h:59min do último dia
inscrições, e portadores de deficiências/condições especiais
* Resultado final da homologação das inscrições/
Locais de realização das Provas.
** Prova Escrita/Objetiva
* Divulgação do Gabarito da Prova Escrita/Objetiva
* Prazo para Interposição de Recursos acerca do gabarito da
prova escrita

02 de fevereiro de 2021
22 de fevereiro de 2021
28 de fevereiro de 2021
01 de março de 2021

Após as 17h:00min
Após as 17h00min
8h30 as 11h30
13h as 16h

A partir das 8h:00min

Site da Empresa e Prefeitura

02 a 04 de março de 2021

Até as 23h:59 min do último
dia

* Divulgação do Gabarito Final da Prova Escrita/Objetiva

16 de março de 2021

Após as 17h:00min

* Resultado Preliminar da avaliação Escrita/Objetiva

16 de março de 2021

A partir das 17h:00min

17 a 19 de março de 2021

Até 23h:59 min do último
dia

* Apresentação de recurso – Resultado Preliminar da Prova
Escrita/Objetiva
* Resultado Definitivo da Prova Escrita/Objetiva
*Prova Pratica

24 de março de 2021
04 de abril de 2021

A partir das 08h:00min

05 a 09 de abril de 2021

Até 17h00min

12 de abril de 2021

Após 17h00min

* Prazo para interposição de Recurso referente ao resultado
parcial da Prova Pratica e de Títulos

13 a 15 de abril de 2021

Até 23h:59min do último
dia

* Divulgação da classificação final (somatório dos pontos da
prova objetiva, prova pratica e dos títulos)

20 de abril de 2021

Após 17h00min

* Homologação do Concurso

20 de abril de 2021

Após 17h00min

* Apresentação de títulos
*Resultado Parcial da Prova Pratica e de Títulos
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Insere-se no item 15 do Edital – Disposições Gerais, o sub item 15.23 que passa vigorar com a
seguinte redação:

15.23 – O Município de Santa Rosa da Serra/MG promoverá, às suas expensas, aos candidatos
aprovados dentro do número de vagas ao cargo de Guarda Municipal, Curso de Formação

nos termos da Lei Complementar Municipal 006/2020, artigos 24, II e XIII; 28, VII e § 5º, 32,
§ 1º todos os demais dispositivos que nesse sentido dispuseram.

Eventuais menções no corpo do Edital e alterações posteriores, que divirjam das disposições nesta
Errata apresentadas, deverão ser desconsideradas, vigorando as novas redações aqui apresentadas.
Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital.
Nada mais.

Santa Rosa da Serra, 06 de novembro de 2020

Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo
Presidente

