
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS 
PRAÇA 31 DE MARÇO – 111 – CENTRO – LAGOA DOS PATOS-MG 

CEP 39360-000 

1ª retificação - Edital 01/2021 - Para seleção de contratação de profissionais 
para a Secretaria Municipal Assistência Social de Lagoa dos Patos – MG. 

 
ONDE SE LÊ: 
1. DAS INSCRIÇÕES E OBJETO DESTE PROCESSO 
 
1.1. As inscrições serão realizadas no DEPARTAMENTO DE PESSOAL, situado na 
prefeitura, Praça 31 de março, 111, centro, Lagoa dos Patos – Departamento de 
Pessoal.  
1.2. As datas aplicáveis ao presente processo seletivo seguirá ao seguinte 
calendário: 

ATIVIDADE DATA E HORÁRIO 

Inscrição, com recebimento de documentação 
Curricular  

09 de fevereiro de 2021, 
de 08:00 às 11:00 horas 

Entrevistas 09 de fevereiro de 2021, 
de 13:00 às 17:00 horas 

(*) 

Resultado Preliminar 11 fevereiro de 2021, às 
13:00 horas 

Fase de Recursos  12 de fevereiro de 2021 

Resultado Final 18 de fevereiro de 2021 

(*) os prazos poderão ser alterados a partir desta fase, a critério da comissão, por 
necessidade e observando a quantidade de inscritos. 
(**) Não haverá prorrogação de prazos por outros motivos e não serão recebidos 
documentos após as datas determinadas, que são preclusivas.   

 
LEIA-SE: 
1. DAS INSCRIÇÕES E OBJETO DESTE PROCESSO 
 
1.1. As inscrições serão realizadas no DEPARTAMENTO DE PESSOAL, situado na 
prefeitura, Praça 31 de março, 111, centro, Lagoa dos Patos – Departamento de 
Pessoal.  
1.2. As datas aplicáveis ao presente processo seletivo seguirá ao seguinte 
calendário: 

ATIVIDADE DATA E HORÁRIO 

Inscrição, com recebimento de documentação 
Curricular  

09 de fevereiro de 2021, 
de 08:00 às 11:00 horas e 
de 13:00 às 16:00 horas 

Resultado dos candidatos aptos à fase de Entrevista 10 de fevereiro de 2021 

Entrevistas 11 de fevereiro de 
2021(horário a definir) 

Resultado Preliminar 12 fevereiro de 2021 

Fase de Recursos  18 de fevereiro de 2021 

Resultado Final 22 de fevereiro de 2021 

 
ONDE SE LÊ: 
7. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
Em caso de empate entre os candidatos, serão observados, por ordem de 
relevância, os seguintes critérios: 
7.1. Maior pontuação obtida em titulação descrito no subitem 5.1.2.4  
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7.2. Maior pontuação obtida em entrevista descrita no subitem 5.1.2.4 e 5.1.1. 
 
 
LEIA-SE: 
7. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
Em caso de empate entre os candidatos, serão observados, por ordem de 
relevância, os seguintes critérios: 
7.3. Maior pontuação obtida em titulação descrito no subitem 5.1.1  
7.4. Maior pontuação obtida em entrevista descrita no subitem 5.1.2.4 
 
ONDE SE LÊ: 
9. DA COMISSAO EXAMINADORA 
9.2.9.1.1.  Todos candidatos serão submetidos a fase de entrevistas, sendo que 
desclassificação na fase curricular implicará em atribuição de nota “zero” na referida 
fase, quando da formatação e distribuição final dos pontos, devendo constar do 
relatório final o motivo da desclassificação.  
 
LEIA-SE: 
9.2 Somente serão submetidos a fase de entrevistas os candidatos habilitados na 
fase de análise curricular.  
 
 
ONDE LÊ-SE: 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.2.  Os atos decorrentes deste processos serão publicados, exclusivamente, no 
seite da prefeitura de Lagoa dos Patos, sendo que os prazos serão contados em 
dias corridos, sendo: http://www.lagoadospatos.mg.gov.br, não havendo intimação 
pessoal dos atos que forem praticados.  
 
LEIA-SE: 
10.2.  Os atos decorrentes deste processos serão publicados, exclusivamente, no 
site da prefeitura de Lagoa dos Patos, http://www.lagoadospatos.mg.gov.br sendo 
que os prazos serão contados em dias corridos, não havendo intimação pessoal dos 
atos que forem praticados.  
 
ONDE SE LÊ: 
10.4. Situações não previstas neste edital, que exijam pronunciamento da Comissão 
ou da Procuradoria, se dará com base no Decreto Federal no. 8.8692, de 
05.10.2016, que instituiu o programa, Resolução CNAS no. 19, de 24.11.2021 e Lei 
Federal  13.257, de 08.03.2016 e, especialmente, Plano de Cargos e Vencimentos, 
Estatuto dos Servidores Municipais, no que for compatível com a prestação de 
serviços de natureza precária e de excepcional interesse público.  
 
LEIA-SE: 
10.4. Situações não previstas neste edital, que exijam pronunciamento da Comissão 
ou da Procuradoria, se dará com base no Decreto Federal no. 8.869, de 05.10.2016, 
que instituiu o programa, Resolução CNAS no. 19, de 24.11.2021 e Lei Federal  
13.257, de 08.03.2016 e, especialmente, Plano de Cargos e Vencimentos, Estatuto 
dos Servidores Municipais, no que for compatível com a prestação de serviços de 
natureza precária e de excepcional interesse público.  

http://www.lagoadospatos.mg.gov.br/
http://www.lagoadospatos.mg.gov.br/
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ONDE SE LÊ: 

ANEXO IV 
 

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO - PROCESSO SELETIVO 01/2021 
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

 

 
O candidato abaixo qualificado, protocolou, nesta data, sua inscrição, conforme 
dados abaixo, devendo comparecer nesta prefeitura, no mesmo local da inscrição, 
no dia ____/_____/_____, às _____ horas, para conhecimento do resultado da lista 
de classificação e realização da fase de ENTREVISTA (este último para os 
candidatos classificados. 
 
Nome:____________________________________________________________ 
CPF: _____________________________________________________________ 
Cargo:___________________________________________________________ 
Setor:_____________________________________________________________ 

 
 

Lagoa dos Patos, ______/________________/2021.  
 

A Comissão (rep.): ____________________________________________________ 
 

Recebi, na data supra, segunda via deste protocolo desta inscrição, me fornecida 
pela comissão responsável pelo processo seletivo, declarando aqui que estou ciente 
dos dados acima e de acordo com todas as normas estabelecidas no edital 01/2017 
a que se vincula o referido processo:  

 
 
Assinatura Legível: ___________________________________________________ 

    Candidato – Assinatura 
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LEIA-SE: 
ANEXO IV 

 
PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO - PROCESSO SELETIVO 01/2021 

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 

 
O candidato abaixo qualificado, protocolou, nesta data, sua inscrição, conforme 
dados abaixo, devendo este acompanhar as publicações no site da prefeitura para 
conhecimento do resultado da lista de classificação e realização da fase de 
ENTREVISTA (este último para os candidatos classificados). 
 
Nome:____________________________________________________________ 
CPF: _____________________________________________________________ 
Cargo:___________________________________________________________ 
Setor:_____________________________________________________________ 
 

 
 

Lagoa dos Patos, ______/________________/2021.  
 

A Comissão (rep.): ____________________________________________________ 
 

Recebi, na data supra, segunda via deste protocolo desta inscrição, me fornecida 
pela comissão responsável pelo processo seletivo, declarando aqui que estou ciente 
dos dados acima e de acordo com todas as normas estabelecidas no edital 01/2021 
a que se vincula o referido processo:  

 
 
Assinatura Legível: ___________________________________________________ 

    Candidato – Assinatura 
 

 


