
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

2ª RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 02/2016 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS
DO CORPO DOCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – PRÉ-ENEM/CONCURSOS

A Prefeitura Municipal de Montes Claros, torna pública a presente retificação:

No subitem 7.1, alinea “h”

Onde se lê:

7.1 Primeira Etapa – Prova de Títulos
h) O resultado da primeira etapa do processo seletivo simplificado (Títulos), com a ordem de classificação será divulgado às 17h00 do dia 
01/03/2016 no site oficial do Município, bem como por afixação de lista, na Secretaria de Planejamento e Gestão e Secretaria de Educação, 
oportunidade também em que será divulgada a data e horário de comparecimento para a 2ª etapa (prova didática). O não comparecimento na 
data e horário e local designados para a prova didática importará em desclassificação do processo seletivo;

Leia-se, corrija-se e registre-se:

7.1 Primeira Etapa – Prova de Títulos
h) O resultado da primeira etapa do processo seletivo simplificado (Títulos), com a ordem de classificação será divulgado após às 18h00hs do 
dia 03/03/2016 no site oficial do Município, bem como por afixação de lista, na Secretaria de Planejamento e Gestão e Secretaria de Educação;

No subitem 7.1.3

Onde se lê:

7.1.3 O recurso deverá ser dirigido à Comissão Especial de Avaliação, dentro das 24 (vinte e quatro) horas que sucederem ao resultado da 
primeira etapa, ou seja, no período compreendido entre as 08h00 e 17h00 do dia 02/03/2016 mediante protocolo na Secretaria Municipal de 
Educação, situada na Rua Francisco Coutinho, nº 457 – Bairro Augusta Mota, Montes Claros (MG).

Leia-se, corrija-se e registre-se:

7.1.3 O recurso deverá ser dirigido à Comissão Especial de Avaliação, dentro das 24 (vinte e quatro) horas que sucederem ao resultado da 
primeira etapa, ou seja, no período compreendido entre as 08h00 e 17h00 do dia 04/03/2016 mediante protocolo na Secretaria Municipal de 
Educação, situada na Rua Francisco Coutinho, nº 457 – Bairro Augusta Mota, Montes Claros (MG).

No subitem 7.2, alinea “c”

Onde se lê:

c) O tema a ser explorado pelo candidato na prova didática será sorteado pela Comissão Especial de Avaliação e divulgado no site oficial no 
dia 04/03/2016, juntamente com o resultado da 1ª Etapa após recurso;

Leia-se, corrija-se e registre-se:

c) O tema a ser explorado pelo candidato na prova didática será sorteado pela Comissão Especial de Avaliação e divulgado no site oficial no 
dia 08/03/2016, juntamente com o resultado da 1ª Etapa após recurso, oportunidade também em que será divulgada a data e horário de 
comparecimento para a 2ª etapa (prova didática). O não comparecimento na data e horário e local designados para a prova didática 
importará em desclassificação do processo seletivo;

No subitem 10.2

Onde se lê:

10.2 O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será publicado no Diário Oficial do Município até o dia 11/03/2016.

Leia-se, corrija-se e registre-se:

10.2 O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será publicado no Diário Oficial do Município até o dia 18/03/2016.

Montes Claros, 03 de março de 2016.

Wagner de Paulo Santiago
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão


