
ERRATA N°01 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2022 

 

O Município de Delta-MG, pessoa jurídica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o 

n°01.020.881.0001-75 com sede localização à Rua Adilson Antonio Carneiro, 25, 

Centro, Delta-MG, CEP 38.108-000 por meio do Prefeito Municipal Marcos Roberto 

Estevam, Secretario Municipal de Obras Sr Rodrigo Nunes Ribeiro, e Comissão 

Constituída através do Decreto n°4294/2022, considerando alguns equivoções de 

digitação, vem por meio deste realizar as seguintes alterações coforme segue: 

 

 

ONDE-SE LÊ: 

 

A Prefeitura Municipal de Delta-MG, com fulcro no art. 37, inciso IX, da Constituição 

Federal, Lei Complementar Municipal n°130/2009, Lei Complementar Municipal nº 

204/2017, Lei Complementar nº 176/2014, Lei Complementar n°259/2021 normas estas 

que autorizam a contratação por tempo determinado em caráter excepcional, estabelece 

e divulga as regras para a realização de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

com o intuito de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 

Secretaria Municipal de Obras Publicas Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de 

Administração e Secretaria Municipal de Saúde dispõe sobre os cargos públicos e seus 

vencimentos, e ainda sendo que a sua execução técnico-administrativa e realização 

ficará a cargo da COMISSÃO ESPECIAL JULGADORA. 

  

LEIA-SE: 

 

A Prefeitura Municipal de Delta-MG, com fulcro no art. 37, inciso IX, da Constituição 

Federal, Lei Complementar Municipal n°130/2009, Lei Complementar Municipal nº 

204/2017, Lei Complementar n°267/2021, Lei Complementar n°259/2021 normas estas 

que autorizam a contratação por tempo determinado em caráter excepcional, estabelece 

e divulga as regras para a realização de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

com o intuito de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras Publicas 

Serviços Urbanos, dispõe sobre os cargos públicos e seus vencimentos, e ainda sendo 

que a sua execução técnico-administrativa e realização ficará a cargo da COMISSÃO 

ESPECIAL JULGADORA. 

 

ONDE-SE LÊ: 

 

2.7 Para efeito da inscrição, o candidato deverá preencher o (ANEXO VI, e fixar o 

mesmo, na parte frontal do envelope onde deverá conter os seguintes documentos, 

relacionados abaixo: 

Obs.: envelope com os documentos deverá ser entregue lacrado. 

 

Documentos para inscrição 

Item Descrição 



1 “Curriculum Vitae”, identificando no mesmo o cargo pretendido 

2 Cópia simples do documento de identidade – RG 

3 Cópia simples do Cadastro de Pesso Física – CPF 

4 Cópia do comprovante de escolaridade  

5 Cópia da CNH  

6 Instrumento procuratório específico, se candidato for inscrito por meio de 

procurador. 

7 Cópia simples de comprovante(s) de experiência(s), se houver, cópia da 

carteira de trabalho ou declaração feita em papel timbrado da empresa em 

que o candidato laborou (vide item 2.6) 

8 Cópia simples dos certificados de participação em cursos, seminários, 

congressos, palestras, oficinas e simpósios, relacionados com o cargo 

inscrito. (vide item 2.6) 

 

LEIA-SE: 

 

2.7 Para efeito da inscrição, o candidato deverá preencher o (ANEXO VI, e fixar o 

mesmo, na parte frontal do envelope onde deverá conter os seguintes documentos, 

relacionados abaixo: 

 

Obs.: envelope com os documentos deverá ser entregue lacrado. 

Documentos para inscrição 

Item Descrição 

1 “Curriculum Vitae”, identificando no mesmo o cargo pretendido 

2 Cópia simples do documento de identidade – RG 

3 Cópia simples do Cadastro de Pesso Física – CPF 

4 Cópia do comprovante de escolaridade  

5 Cópia simples curso técnico (quando exigido) 

6 Instrumento procuratório específico, se candidato for inscrito por meio de 

procurador. 

7 Comprovante(s) de experiência(s), se houver, cópia da carteira de trabalho 

ou declaração feita em papel timbrado da empresa em que o candidato 

laborou (vide item 2.6) 

8 Cópia simples dos certificados de participação em cursos, seminários, 

congressos, palestras, oficinas e simpósios, relacionados com o cargo 

inscrito. (vide item 2.6) 

 

ONDE-SE LÊ: 

 

3.2.1 Análise Curricular: 

 

1ª fase – análise curriculuar – Eletricista 

Títulos e experiência profissional Pontuação 

unitária 

Pontuação 

máxima 



Experiência profissional, no serviço público, federal, 

estadual e municipal, e na iniciativa privada, como 

Eletricista – máximo de 60 meses, excluindo a experiência 

de 01 (um) ano para o cargo de Eletricista 

0,50 pontos por 

mês trabalhado, até 

o limite de 60 

meses 

De 0 a 30 pts 

Curso específico na área, excluídos os cursos obrigatórios, 

no caso do Eletricista. Permitida a apresentação de no 

máximo 5 (cinco) cursos, com carga horária mínima de 10 

horas 

2 pontos por curso 

apresentado 

De 0 a 10 pts 

Total de pontos da primeira fase 40 pontos 

 

 

  1ª fase – análise curriculuar – Agente de Obras Públicas e Serviços Urbanos 

Títulos e experiência profissional Pontuação 

unitária 

Pontuação 

máxima 

Experiência profissional, no serviço público, federal, 

estadual e municipal, e na iniciativa privada, como Agente 

de Obras Públicas e Serviços Urbanos – máximo de 60 

meses, excluido a experiencia de 06 (seis) meses para o 

cargo de Agente de Obras Públicas e Serviços Urbanos. 

0,50 pontos por 

mês trabalhado, até 

o limite de 60 

meses 

De 0 a 30 pts 

Curso específico na área. Permitida a apresentação de no 

máximo 5 (cinco) cursos, com carga horária mínima de 10 

horas 

2 pontos por curso 

apresentado 

De 0 a 10 pts 

Total de pontos da primeira fase 40 pontos 

 

 

 

LEIA-SE: 

 

3.2.1 Análise Curricular: 

 

1ª fase – análise curricular – Eletricista 

Títulos e experiência profissional Pontuação 

unitária 

Pontuação 

máxima 

Experiência profissional, no serviço público, federal, 

estadual e municipal, e na iniciativa privada, como 

Eletricista – máximo de 60 meses, excluindo a experiência 

de 01 (um) ano para o cargo de Eletricista 

0,50 pontos por 

mês trabalhado, até 

o limite de 60 

meses 

De 0 a 30 pts 

Curso específico na área, excluídos os cursos obrigatórios, 

no caso do Eletricista. Permitida a apresentação de no 

máximo 5 (cinco) cursos, com carga horária mínima de 10 

horas 

2 pontos por curso 

apresentado 

De 0 a 10 pts 



Total de pontos da primeira fase 40 pontos 

 

 

  1ª fase – análise curricular – Agente de Obras Públicas e Serviços Urbanos 

Títulos e experiência profissional Pontuação 

unitária 

Pontuação 

máxima 

Experiência profissional, no serviço público, federal, 

estadual e municipal, e na iniciativa privada, como Agente 

de Obras Públicas e Serviços Urbanos – máximo de 60 

meses, excluido a experiencia de 06 (seis) meses para o 

cargo de Agente de Obras Públicas e Serviços Urbanos 

(sendo Pedreiro, Pintor, Carpinteiro e Azulejista) 

0,50 pontos por 

mês trabalhado, até 

o limite de 60 

meses 

De 0 a 30 pts 

Curso específico na área. Permitida a apresentação de no 

máximo 5 (cinco) cursos, com carga horária mínima de 10 

horas 

2 pontos por curso 

apresentado 

De 0 a 10 pts 

Total de pontos da primeira fase 40 pontos 

 

 

ONDE-SE LÊ: 

 

SEGUNDA FASE 

3.3 A segunda fase do processo seletivo, que visa aferir se o candidato possui perfil e 

técnica adequada para as atividades a que se propõe, será realizada pela comissão 

especial julgadora, tendo como pontuação máxima o total de 60 pontos, conforme segue 

abaixo:  

 

LEIA-SE: 

 

SEGUNDA FASE 

 

3.3 A segunda fase do processo seletivo, que visa aferir se o candidato possui perfil e 

técnica adequada para as atividades a que se propõe, será realizada pela comissão 

especial julgadora, tendo como pontuação máxima o total de 60 pontos, conforme segue 

abaixo: 

 

ONDE-SE LÊ: 

 

7.2 A admissão obedecerá à ordem de classificação final obtida pelo candidato, e estará 

condicionada à comprovação da escolaridade e dos requisitos mínimos exigidos no 

anexo II deste Edital no ato da admissão.  

 

LEIA-SE: 

7.2 A admissão obedecerá à ordem de classificação final obtida pelo candidato, e estará 



condicionada à comprovação da escolaridade e dos requisitos mínimos exigidos no 

anexo I deste Edital no ato da admissão.  

 

ONDE-SE LÊ: 

 

Rodrigo Ribeiro Nunes 

Interino Secretario Municipal de Obras Publicas 

 

LEIA-SE: 

 

Rodrigo Ribeiro Nunes 

Secretario Municipal de Obras Publicas 


