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Município de São Gonçalo do Rio Abaixo 
 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
RETIFICAÇÃO II DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2014 

 

 

A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, 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 – Os subitens 1.1, 5, 5.4.1 e 7.1 passam a vigorar com as seguintes redações: 

 

“1.1. O Processo Seletivo a que se refere o presente Edital será realizado sob a responsabilidade do IDECAN – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL 

NACIONAL, site: www.idecan.org.br e e-mail: atendimento@idecan.org.br, e compreenderá: 1ª Etapa – provas escritas objetivas de múltipla escolha para todos os cargos, de caráter 

eliminatório e classificatório, exceto para os cargos de: Atendente, Cozinheiro, Monitor, Motorista II, Operador de Máquinas e Operador de Máquinas Agricolas; 2ª Etapa – prova prática 

somente para os cargos de: Cozinheiro, Motorista II, Operador de Máquinas e Operador de Máquinas Agricolas, de carater classificatório e eliminatório; 3ª Etapa – avaliação de títulos e 

experiência profissional para todos os cargos de caráter apenas classificatório, exceto para Atendente e Monitor, para os quais a etapa terá caráter eliminatório e classificatório; e, 4ª 

Etapa – comprovação de requisitos e exames médicos, de caráter apenas eliminatório, a ser realizada pela Administração Municipal após a homologação do Processo Seletivo.” 

..... 

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

O Processo Seletivo Simplificado constará de: 1ª Etapa – provas escritas objetivas de múltipla escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, exceto para os cargos 

de: Atendente, Cozinheiro, Monitor, Motorista II, Operador de Máquinas e Operador de Máquinas Agricolas; 2ª Etapa – prova prática somente para os cargos de: Cozinheiro, Motorista II, 

Operador de Máquinas e Operador de Máquinas Agricolas, de carater classificatório e eliminatório; 3ª Etapa – avaliação de títulos e experiência profissional para todos os cargos de 

caráter apenas classificatório, exceto para Atendente e Monitor, para os quais a etapa terá caráter eliminatório e classificatório. 

 

5.4.1 A avaliação de títulos e experiência profissional tem caráter apenas classificatório (exceto para Atendente e Monitor, para os quais a etapa terá caráter eliminatório e classificatório) 

e se submeterão a esta etapa todos os candidatos efetivamente inscritos no Processo Seletivo, respeitando-se, sempre, a participação de todos os candidatos na condição de pessoa com 

deficiência. A pontuação nesta Etapa será discriminada conforme o critério de avaliação, previsto nos quadros descritos no subitem 5.4.10. 

...... 

 

7.1 Será classificado o candidato que obtiver aprovação nas provas escritas objetivas de múltipla escolha (se houver), pontuação mínima prevista no subitem 5.4.1.1 na avaliação de títulos 

e experiência profissional (somente para Atendente e Monitor) e aprovação nas provas práticas (se houver).” 

 

2 – Cria-se o subitem 5.4.1.1 com a seguinte redação: 

 

“5.4.1.1 Para os candidatos aos cargos de Atendente e Monitor, somente serão considerados aprovados na etapa de avaliação de títulos e experiência profissional, bem como figurarão 

nos resultados do certame, aqueles que entregarem a documentação de títulos na forma especificada neste Edital e que alcançarem pontuação mínima, ou seja, maior que 0 (zero) na 

etapa.” 

 

3 – O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações desta Retificação. 

 

4 – Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo/MG, 13 de janeiro de 2015. 
 

 
Antonio Carlos Noronha Bicalho  

Prefeito Municipal 
 


