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RETIFICAÇÃO III EDITAL 006/2021   
 

 

A Comissão de Processo Seletivo Simplificado, faz saber a todos quantos 
interessar, a publicação de RETIFICAÇÃO junto ao Edital nº 006/2021, efetuado para a 
Contratação para atender à necessidade de interesse público, na função de 
PROFESSOR PEB IV – ENSINO RELIGIOSO, sob contrato de natureza administrativa, 
que obedece ao regime jurídico especial, constituído pela Lei Municipal nº 3.577/2010 
e suas alterações posteriores, bem como as regras do Decreto Municipal Emergencial 
nº 4.178/2021 e suas alterações e as Deliberações do Comitê Gestor de Prevenção e 
Enfrentamento à Pandemia do Covid-19. 

. 

1 – Da retificação: fica retificado o Item 7.1 do Edital nº 006/2021,  

 

e ONDE SE LÊ: 

 

7.1 -  Requerimento de inscrição impresso, a ser apresentado no ato da Apresentação 
de títulos, junto com demais documentos, no qual o candidato declara atender às 
normas expressas neste Edital. 
 

LEIA-SE: 

 

7.1 -  Requerimento de inscrição impresso, a ser apresentado em envelope lacrado 
devidamente identificado com nome do candidato e cargo pretendido, junto com os 
demais documentos da Apresentação de títulos, no qual o candidato declara atender 
às normas expressas neste Edital. 
 

 

2 – Da retificação: fica retificado o Item 7.2 do Edital nº 006/2021,  

 

e ONDE SE LÊ: 

 

7.2 - Fotocópia de Comprovante de habilitação acompanhado do original, com:... 
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LEIA-SE 
 

7.2 - Fotocópia de Comprovante de habilitação, com: 
 

 

3 – Da retificação: fica retificado o Item 7.5 do Edital nº 006/2021,  

 

e ONDE SE LÊ: 

 

7.5 - No ato da apresentação de documentos deverão ser apresentados: -  
Requerimento de inscrição impresso e Fotocópia dos documentos relacionados nos 
itens de 7.2, 7.3, 7.4, acompanhado dos originais para conferência. 
 

LEIA-SE: 

 
7.5 - No ato da entrega de documentos deverão ser apresentados, EM ENVELOPE 
LACRADO E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM NOME DO CANDIDATO, inclusive 
constando o cargo ao qual concorre: - Requerimento de inscrição impresso e 
Fotocópia dos documentos relacionados nos itens de 7.2, 7.3, 7.4. 
 

 

4 – Da retificação: fica retificado o Item 9.7 do Edital nº 006/2021,  

 

e ONDE SE LÊ: 

 

9.7 - A declaração de tempo de serviço apresentada deverá ser original e os títulos 
referentes deverão ser apresentados em fotocópias, juntamente com o original para 
conferência no ato da apresentação dos documentos. 
 

LEIA-SE: 
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9.7 – Tanto a declaração de tempo de serviço, quanto os títulos referentes deverão ser 
apresentados em fotocópias, dispostos dentro do envelope lacrado e devidamente 
identificado com nome do candidato e cargo pretendido, pois não haverá conferência 
no ato da entrega dos documentos. 
 

5 – Da retificação: fica retificado o Item 10.2 do Edital nº 006/2021,  

 

E ONDE SE LÊ: 

 

10.2 - A documentação deverá ser apresentada em envelope com identificação do 
candidato por fora e será conferida na presença do mesmo. A omissão de dados na 
inscrição/ou irregularidades detectadas e em caso de não comprovação de acordo 
com o Edital implicam desclassificação imediata do candidato. 
 

LEIA-SE: 

 
10.2 - Não haverá conferência da documentação na hora da entrega, ficando a 
responsabilidade pela integralidade das cópias da documentação solicitada, a cargo 
do candidato, tendo em vista que o envelope já deverá estar previamente lacrado e 
identificado com o nome do candidato e cargo pretendido. 
 

 

Três Corações, 29 de janeiro de 2021 

 

 

 

JOSÉ ROBERTO DE PAIVA GOMES                                  COORDENADOR COPPS 

            Prefeito Municipal 

 

 

 

 


