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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

Retificação do Edital 02/2013 

 

A PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU/MG, João Batista 

Gomes, no uso de suas atribuições legais e em consonância com a Lei Federal nº 

11.350/2006 e Portaria GM/MS nº 648/2006 bem como a Estatuto do Servidor, Plano de 

Cargas e Carreiras dos Servidores Publicos e Programas Sociais e alterações que 

dispõem sobre o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos da Prefeitura 

Municipal de São João do Manhuaçu/MG, faz saber que será realizado Processo 

seletivo Simplificado para formação de cadastro reserva e contratação temporária para 

preenchimentos de Funções referentes a programas nas áreas da Saúde da Prefeitura 

Municipal, 

 

 

No Edital 01.2013 de processo seletivo, publicado no dia 20.agosto.2013 no quadro de 

avisos da prefeitura e no site WWW.saojoaodomanhuacu.mg.gov.br e conforme consta 

no anexo I no item 5.11 no que diz respeito à Realização das Provas,  

 

onde lê-se; 

 

5.11. Será considerada nula a Folha de Respostas que estiver preenchida a lápis. Não 

serão atribuídos pontos a questões divergentes do gabarito que apresentarem 

duplicidade de resposta, ainda que uma delas esteja correta, rasura ou que estiverem em 

branco. A correção das provas objetivas de múltipla escolha será por sistema eletrônico 

de processamento de dados, consideradas, exclusivamente, as respostas transferidas para 

a folha de respostas. 

 

Passa a ler-se 

 

5.11. Será considerada nula a Folha de Respostas que estiver preenchida a lápis. Não 

serão atribuídos pontos a questões divergentes do gabarito que apresentarem 

duplicidade de resposta, ainda que uma delas esteja correta, rasuradas ou que estiverem 

em branco. A correção das provas objetivas de múltipla escolha não será por sistema 

eletrônico de processamento de dados, consideradas, exclusivamente, as respostas 

transferidas para a folha de respostas. 

 

São João do Manhuaçu 

João Batista Gomes 

Prefeito Municipal 


