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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM/MG 
EDITAL Nº 1, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 

 
 

 

 
RETIFICAÇÃO I 

 
O MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM/MG, com base na legislação municipal vigente e no uso de suas 
atribuições, torna pública a retificação do Edital nº 1, de 14 de fevereiro de 2023, nos termos a seguir: 
 
 

1. Fica retificado o subitem 1.12 do Edital nº 1/2023: 
 
ONDE SE LÊ: 
1.12 Será disponibilizado às pessoas que não tiverem acesso à Internet, um computador e uma impressora com tinta 
e papel para que possam realizar inscrições, requerimentos, solicitações e/ou recursos para qualquer etapa deste 
Concurso, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato realizar o respectivo procedimento nos termos deste 
Edital, na sede da Câmara Municipal de Santana da Vargem/MG, no endereço Praça Hernani Pereira Scatolino, nº 50, 
Bairro Centro, Santana da Vargem/MG - CEP 37.195-000, em dias úteis, de xxh00min às xxh00min. 

 
LEIA-SE: 
1.12 Será disponibilizado às pessoas que não tiverem acesso à Internet, um computador e uma impressora com tinta 
e papel para que possam realizar inscrições, requerimentos, solicitações e/ou recursos para qualquer etapa deste 
Concurso, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato realizar o respectivo procedimento nos termos deste 
Edital, na sede da Câmara Municipal de Santana da Vargem/MG, no endereço Praça Hernani Pereira Scatolino, nº 50, 
Bairro Centro, Santana da Vargem/MG - CEP 37.195-000, em dias úteis, de 7h00min às 11h00min e de 12h00min às 
16h00min. 

 
2. Fica retificado o subitem 8.6 do Edital nº 1/2023: 

 
ONDE SE LÊ: 
8.6 Somente serão avaliados os títulos dos candidatos aprovados nas provas discursivas, na forma do subitem 5.2.9. 
 
LEIA-SE: 
8.6 Somente serão avaliados os títulos dos candidatos aprovados nas provas objetivas e discursivas (quando houver), 
conforme critérios estabelecidos neste Edital. 

 
Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias, permanecendo 
inalterados os demais itens do Edital. 

 
Registre-se, publique-se e cumpra-se.  
 
Santana da Vargem/MG, 28 de março de 2023. 
 
 

JOSÉ ELIAS FIGUEIREDO 

PREFEITO MUNICIPAL 


