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                                                                                                                        Município de Rio Novo do Sul 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
RETIFICAÇÃO I DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 

 

 

A Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, considerando a prerrogativa de alterar a bem do interesse 
público os atos administrativos de sua discricionariedade, retifica o Edital nº 001/2014 supracitado: 
 
1 – Fica excluído do Edital o Brasão Municipal estampado na página 1 (um). 
 
2 – O item 1 “DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES” nos cargos de “Professor MaMPB (Educação Física), Professor MaMPP – V (Pedagogo), Professor MaMPA” em 
“JORNADA”, ambos passam a vigorar com “25 h/s”. 
 
3 – O subitem 5.3.1 na tabela em “CARGO” sendo o de “Coveiro” em “NÚMEROS DE CONVOCADOS” passa a vigorar com um quantitativo de “5 (cinco)”. 
 
4 – O subitem 4.1.2 passa a vigorar para com a seguinte redação, sendo; 
 
“4.1.2 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência deverá marcar a opção no link de inscrição e enviar o laudo médico até o 

dia 30 de janeiro de 2015, impreterivelmente, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento – AR, para a sede do IDECAN – Caixa Postal 8552, CEP: 

70.312-970 Brasília/DF, sendo o mesmo datado no máximo de 30 (trinta) dias antes da data determinada. O fato de o candidato se inscrever como pessoa com 

deficiência e enviar laudo médico não configura participação automática na concorrência para as vagas reservadas, devendo o laudo passar por uma análise de 

uma Comissão e, no caso de indeferimento, passará o candidato a concorrer somente às vagas de ampla concorrência.” 

 
5 – O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações desta Retificação. 
 
6 – Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Rio Novo do Sul/ES, 06 de janeiro de 2015. 

 
 

Maria Albertina Menegardo Freitas  
Prefeita Municipal 


