Organização:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Edital de abertura de Concurso Público nº 01/2020

RERRATIFICAÇÃO Nº 01
A presente RERRATIFICAÇÃO é ora levada a efeito, para retificar parcialmente o Edital de Abertura do
Concurso Público nº 01/2020.
1. O Prefeito do MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA, MANOEL GERALDO DE RESENDE, no uso de suas
atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve
alteração no Edital de Abertura de Concurso Público nº 01/2020, que passa a vigorar nos termos a
seguir:
I.

ITEM IX – DAS PROVAS
Fica excluído do item IX – DAS PROVAS, subitens 1.3 e 1.3.1, o cargo de TÉCNICO EM
EDUCAÇÃO.

II. ITEM XVII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Fica excluída do item XVII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, subitem 8, a apresentação obrigatória
dos seguintes documentos:
h)

original e fotocópia da certidão de nascimento e CPF dos filhos menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos (ou dos
filhos ou enteados até completarem 21 anos, ou 24 anos, se estiverem cursando ensino superior ou escola técnica;
ou dos filhos ou enteados incapacitados física ou mentalmente para o trabalho em qualquer idade);

i)

original da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

Fica alterado o item XVII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, subitem 18, que passa a vigorar nos
seguintes termos:
18. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA procederá à guarda de todos os documentos relativos ao
Concurso Público pelo prazo de 05 (cinco) anos, observada a Resolução nº 14, de 24/10/2001 do CONARQ
(Conselho Nacional de Arquivos), que dispõe sobre o Código de Classificação de Documentos de Arquivos para a
Administração Pública.

III. ANEXO I
Fica excluído do ANEXO I o cargo de TÉCNICO EM EDUCAÇÃO.

IV. ANEXO II
Ficam excluídas do ANEXO II as atribuições do cargo de TÉCNICO EM EDUCAÇÃO.

V. ANEXO VI
Ficam excluídas do ANEXO VI o programa de prova para as questões de múltipla escolha do cargo de
TÉCNICO EM EDUCAÇÃO.
Fica excluído do programa de prova para as questões de múltipla escolha, o conteúdo programático a
seguir para as provas de CONHECIMENTOS GERAIS de todos os níveis de escolaridade, qual seja:
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“- Aspectos gerais sobre o Município deste Edital, em especial acerca da população, trabalho e
rendimento, educação, economia, saúde, território e meio ambiente, tendo como base os dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Censo Demográfico (2010) aos dias
atuais. Orientação: Ir sítio eletrônico IBGE Cidades - <https://cidades.ibge.gov.br/>
direcionar /
pesquisa ao município deste Edital
considerar os dados disponibilizados pelo (panorama,
pesquisa, história), do Censo Demográfico (2010) aos dias atuais.”

2. Permanecem inalteradas as demais normas e instruções do Edital de Abertura do Concurso Público nº
01, de 04/06/2020.
Lagoa Dourada/MG, 26 de agosto de 2020.

MANOEL GERALDO DE RESENDE
Prefeito do Município de Lagoa Dourada
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