
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA

SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS.

5ª RETIFICAÇÃO EDITAL 01/2019

O Município de Montes Claros, torna pública a presente retificação com a alteração das
datas, conforme os itens que se seguem e,

CONSIDERANDO, o Princípio da Autotutela que confere à Administração Pública o poder
de  controlar  os  próprios  atos,  anulando-os  quando  ilegais  ou  revogando-os  quando
inconvenientes ou inoportunos;

RESOLVE:

I - No subitem 10.1.1 do Edital, onde se lê:

10.1.1 Resultado da Etapa I, com a classificação dos candidatos, será feita no dia 11 de
setembro de 2019, no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br e no Diário Oficial do
Município.

Leia-se:
10.1.1 Resultado da Etapa I, com a classificação dos candidatos, será feita no dia 13
de  setembro  de  2019,  a  partir  das  18h00min,  no  sítio  eletrônico
www.montesclaros.mg.gov.br e no Diário Oficial do Município.

II – No subitem 11.4.2 do Edital, onde se lê:

11.4.2  Contra  o  resultado  final  das  avaliações  de  currículos,  na  ocorrência  de  erros,
omissões, no dia 12/09/2019 ao dia 14/09/2019, das 8h às 18h.

Leia-se:
11.4.2 Contra o resultado final das avaliações de currículos, na ocorrência de erros,
omissões, das 8h do dia 14/09/2019 às 18h do dia 16/09/2019.

III - No subitem 11.4.2.1 do Edital, onde se lê:

11.4.2.1 Até o dia 18 de setembro de 2019, a Comissão de Seleção divulgará o resultado
dos recursos interpostos nos termos do item 11.4.2,  bem como divulgará  o resultado
definitivo do certame, ambos no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br. 
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Leia-se:
11.4.2.1  Até  o dia  20 de setembro de 2019,  a  Comissão de Seleção divulgará  o
resultado dos recursos interpostos nos termos do item 11.4.2, bem como divulgará
o  resultado  definitivo  do  certame,  ambos  no  sítio  eletrônico
www.montesclaros.mg.gov.br. 

Ficam mantidas as demais cláusulas e subcláusulas deste Edital, sendo que

a presente retificação entra em vigor na data da sua publicação.

Montes Claros, 11 de Setembro de 2019.

HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO
Prefeito de Montes Claros
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