Município de Machado
Praça Olegário Maciel, n° 25, Centro, Machado/MG
CEP: 37750-000 – Tel: (35) 3295-8703/8700

I RETIFICAÇÃO AO PROCESSO SELETIVO Nº 006/2020- EDITAL Nº 006/2020

A Banca Examinadora, instituída pela Portaria nº 252, de 06 de maio de 2020, no uso de
suas atribuições legais, publica a I retificação ao Processo Seletivo nº 006/2020- Edital nº
006/2020.

1- Fica suprimido no Item 2- Das disposições gerais relativas às inscrições- o subitem
2.18: O pedido de isenção da taxa será realizado somente no primeiro dia de inscrição,
sem prorrogação.

2- No item 4- Do Contrato- subitem 4.1, onde se lê:
4.1- A função objeto do presente certame, para contratação por tempo determinado, a fim
de atender a necessidade temporária, é aquela constante no Anexo I deste Edital que
indica o número de vagas, carga horária e vencimento básico, estando os mesmos sujeitos
a reajustes na forma de Lei.
Lê-se:

4.1- A função objeto do presente certame, para contratação por tempo determinado, a fim
de atender a necessidade temporária, é aquela constante no Anexo I deste Edital que
indica o número de vagas, carga horária e vencimento básico.

3- No item 4- Do Contrato- subitem 4.2, onde se lê:

O contratante poderá rescindir o contrato, unilateralmente, caso haja suspensão dos
recursos, bem como falta de financiamento pelos entes federal e estadual e ou caso o
valor recebido não seja suficiente para manter o programa.
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Lê-se:

O contratante poderá rescindir o contrato, unilateralmente, caso haja suspensão dos
recursos, bem como falta de financiamento pelos entes federal e estadual.

Machado, 19 de maio de 2020.
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