
PREFEITURA DE MONTES CLAROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2º Retificação do EDITAL 01/2016
 SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O PROGRAMA

 EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL

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

No subitem 6.2, onde se lê:
6.2 – Primeira Etapa – Análise Curricular
a)Avaliação  curricular,  através  dos  critérios  constantes  do  quadro  2  deste  edital,  que

deverão ser  comprovadas com os respectivos documentos (originais)  no momento da

entrevista, sendo que a relação dos classificados após recurso, será publicada no site

oficial da Prefeitura, www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos e no Diário Oficial da

Prefeitura de Montes Claros, no dia 01/03/2016 a partir das 18h00, onde também constará

data e horário de apresentação dos candidatos para entrevista (2º Etapa).

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

6.2 – Primeira Etapa – Análise Curricular
a)Avaliação  curricular,  através  dos  critérios  constantes  do  quadro  2  deste  edital,  que

deverão ser  comprovadas com os respectivos documentos (originais)  no momento da

entrevista, sendo que a relação dos classificados após recurso, será publicada no site

oficial da Prefeitura, www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos e no Diário Oficial da

Prefeitura de Montes Claros, no dia 03/03/2016 a partir das 18h00, onde também constará

data e horário de apresentação dos candidatos para entrevista (2º Etapa).

No item 7, onde se lê: 

 7- DOS RECURSOS

O candidato que se sentir lesado na análise curricular poderá recorrer, no dia 29/02/2016

de  8h00  às  17h00,  desde  que  devidamente  fundamentado,  através  de  formulário

disponibilizado no site www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos.

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

 7- DOS RECURSOS

O candidato que se sentir lesado na análise curricular poderá recorrer, no dia 02/03/2016,

desde  que  devidamente  fundamentado,  através  de  formulário  disponibilizado  no  site

www.montesclaros.mg.gov.br/centralconcursos. O recurso deverá ser dirigido à Comissão

Especial de Avaliação mediante protocolo na Secretaria Municipal de Educação, situada

na Rua Francisco Coutinho, nº 457 – Bairro Augusta Mota, Montes Claros (MG), sala13A

no horário de 8h00 às 17h00.
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PREFEITURA DE MONTES CLAROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Nos subitens 8.1 e 8.2, onde se lê:

8.1 Resultado da 1º etapa análise curricular será divulgado no dia 26/02/2016 a partir

18h00.

8.2 Resultado do recurso da análise curricular será divulgado no dia 01/03/2016 a partir

das 18h00. 

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

8.1 Resultado da 1º etapa análise curricular será divulgado no dia  01/03/2016  a partir

18h00.

8.2 Resultado do recurso da análise curricular será divulgado no dia 03/03/2016 a partir

das 18h00, momento em que será divulgado o local e horário da realização da segunda

etapa a que referem o item 1.1.

Montes Claros, 01 de março de 2016.

Wagner de Paulo Santiago 

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
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