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ERRATA 01 - EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022 

 

MODALIDADE: INSCRIÇÃO 

O Município de Senador Amaral – Minas Gerais, através da Comissão Organizadora dos Processos Seletivos 

no Município de Senador Amaral/MG, nomeada pela Portaria n.º 022/2022 de 22 de julho de 2022, no uso de 

suas atribuições legais, torna pública a ERRATA 01, que se refere ao Edital de Processo Seletivo 

Simplificado. 

 

Onde se lê: 

V – DAS INSCRIÇÕES: 

A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

As inscrições, isentas de taxa ou quaisquer outros encargos financeiros, deverão ser realizadas 

pessoalmente, no período de 26/07/2022 a 28/07/2022, no horário das 9:00h às 12:00h e das 

13:30h às 16:00h, no Departamento de Recursos Humanos, localizado no Prédio da Prefeitura 

Municipal de Senador Amaral/MG. 

Cada candidato poderá se inscrever para, no máximo, dois dos cargos oferecidos. 

No momento da inscrição deverá o interessado apresentar as seguintes cópias de documentos: RG 

(carteira de identidade), comprovante de residência, comprovante de escolaridade e Curriculum 

Vitae. Se possuir experiência, além de constar no currículo, o interessado deverá comprovar o 

tempo de trabalho na respectiva área. 

Obs.: A apresentação de documentos ou informações falsas ou inexatas implicará o cancelamento 

da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época. 

 

Leia-se: 

V – DAS INSCRIÇÕES: 

A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

As inscrições, isentas de taxa ou quaisquer outros encargos financeiros, deverão ser realizadas 

pessoalmente, no período de 26/07/2022 a 29/07/2022, no dia 26/07/2022 no horário das 13:30h 

às 16:00h e do dia 27/07/2022 a 29/07/2022 no horário das 9:00h às 12:00h e das 13:30h às 

16:00h, no Departamento de Recursos Humanos, localizado no Prédio da Prefeitura 

Municipal de Senador Amaral/MG. 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL 
        Estado de Minas Gerais 

                 CNPJ 41.778.556/0001-90                                   

                        Telefax: (35)3437-1137    E-mail: prefeitura@senadoramaral.mg.gov.br  

www.senadoramaral.mg.gov.br 
________________________________________________________________________________________________

    

Avenida Vereador José Alves de Rezende, 34 – Loteamento Elisa Bueno 

Senador Amaral – MG    -   CEP 37.615-000 

Cada candidato poderá se inscrever para, no máximo, dois dos cargos oferecidos. 

No momento da inscrição deverá o interessado apresentar as seguintes cópias de documentos: RG 

(carteira de identidade), comprovante de residência, comprovante de escolaridade e Curriculum 

Vitae. Se possuir experiência, além de constar no currículo, o interessado deverá comprovar o 

tempo de trabalho na respectiva área. 

Obs.: A apresentação de documentos ou informações falsas ou inexatas implicará o cancelamento 

da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época. 

 

Senador Amaral/MG, 25 de julho de 2022. 

 

________________________________ 

Ademilson Lopes da Silveira 

Prefeito Municipal 
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