ERRATA Nº 005 - EDITAL Nº 001/2020 - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA
PROVIMENTO DE CARGOS PERTENCENTES AO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL/MS.
JOAO CARLOS KRUG, PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL, Estado de Mato
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, comunica que foram feitas correções no Edital nº001/20020
relacionado às Provas de Títulos do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos
pertencentes ao quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul/MS, de acordo
com as normas e condições seguintes:
1. TORNA SEM EFEITO os seguintes itens:
10.3. Quando da apresentação dos títulos, o candidato receberá documento comprobatório do número de
documentos entregues, com a assinatura do candidato e da pessoa designada pela Presidência da
Comissão.
(...)
10.4. O candidato deverá comparecer ao local de realização da Prova de Títulos, identificando-se com a
apresentação do original de um dos seguintes documentos de identidade: Registro Geral de Identidade, ou
Carteira de Identidade Militar, ou Carteira Nacional de Habilitação (com foto), ou Carteira de Identidade
Profissional emitida pelo órgão competente, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social.
10.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de
identidade original, por motivo de perda ou furto, deverá substituí-lo por documento que ateste o registro
da ocorrência em órgão policial com, no máximo, 30 (trinta) dias da expedição, sendo, nessa ocasião
submetida à identificação especial, em formulário próprio, para coleta de dados, assinatura e impressão
digital.
10.6. Não será admitido no local da Prova de Títulos, o candidato que se apresentar após o horário oficial
de Mato Grosso do Sul, estabelecido para a entrega dos documentos de titulação.
(...)
10.12. Na impossibilidade de comparecimento do candidato, serão aceitos os títulos entregues por
terceiros, mediante a apresentação de documento de identidade original do procurador e de procuração com
firma reconhecida em cartório.
10.12.1. Somente será aceita uma procuração por candidato.
10.12.2. Serão de inteira responsabilidade do candidato às informações prestadas por seu procurador no
ato da entrega dos títulos, bem como a entrega dos títulos na data prevista no edital de convocação para a
Prova de Títulos, arcando o candidato com as consequências de eventuais erros de seu representante.
2. PASSE A CONSTAR o seguinte item:
10.11. Não serão aceitos títulos encaminhados via fax, via correio eletrônico ou entregue pessoalmente.

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
3.1. Permanecem inalteradas as demais normas e instruções do Edital de abertura do certame e seus
anexos
3.2. Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão apreciados pela
Comissão de Concurso Público.

Chapadão do Sul/MS, 20 de maio de 2020

JOAO CARLOS KRUG
Prefeito Municipal de Chapadão do Sul
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