ERRATA Nº 005 - EDITAL Nº 001/2020 - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O
QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE (SECRETARIAS, AUTARQUIA E
FUNDAÇÕES)

JEFERSON LUIZ TOMAZONI, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado
de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, comunica que foram efetuadas as correções abaixo no
Edital n. 001/2020, do Concurso Público de Provas e Títulos para o Quadro de Pessoal do Município de São
Gabriel do Oeste (Secretarias, Autarquia e Fundações), de acordo com as normas e condições seguintes:

1.

DAS PROVAS ESCRITAS (OBJETIVA E DISCURSIVA)– eliminatória e classificatória:
Onde consta:

7.6.1. A exatidão da peça processual proposta em relação ao solicitado no enunciado e a adequação e
riqueza do conteúdo.
Passe a constar:
7.6.1. A exatidão da produção processual proposta em relação ao solicitado no enunciado e a adequação e
riqueza do conteúdo.

2.
DA APLICAÇÃO
classificatória:
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eliminatória

e

Onde consta:
8.18.
Durante a prova não será permitida a comunicação entre os candidatos, a utilização de
equipamentos eletrônicos de qualquer espécie e/ou similares, o consumo de bebidas alcoólicas, cigarro ou
similares, uso de óculos escuros, relógios ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro), ou
similares, a utilização de livros, anotações, réguas de cálculos, impressos ou qualquer outro material de
consulta, bem como qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização da prova.

Passe a constar:
8.18.
Durante a prova não será permitida a comunicação entre os candidatos, a utilização
equipamentos eletrônicos de qualquer espécie e/ou similares, o consumo de bebidas alcoólicas, cigarro
similares, uso de óculos escuros, relógios ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro),
similares, a utilização de livros, anotações, réguas de cálculos, impressos ou qualquer outro material
consulta.

3.

de
ou
ou
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

3.1. Permanecem inalteradas as demais normas e instruções do Edital de Abertura e seus anexos (Edital
nº. 001/2020).
3.2. Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão apreciados pela
Comissão de Concurso Público.

São Gabriel do Oeste/MS, 27 de agosto de 2021.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste/MS
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