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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 004/2018 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO E CADASTRO DE RESERVA – ACS E ACE – Nº 001/2018 

    
  

 Em consequência das recentes manifestações dos caminhoneiros, greves em todo o território nacional e a crescente 

paralisação dos serviços públicos e privados essenciais, em especial os meios de transporte e de abastecimento, que geram efeitos e 

consequências inevitáveis com relação ao deslocamento e à segurança dos candidatos, tendo em vista que não há garantia de 

restabelecimento da normalidade de tais serviços. 

 

 Considerando as condições e provável impossibilidade de deslocamento da equipe responsável pela realização do certame, 

bem como, os fiscais, psicólogo, comissão de fiscalização e examinandos; 

 

 Considerando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na Administração Pública, 

previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, princípios estes que, destacam os meios de alcançar a qualidade do 

serviço público e; 

 

 Por fim, por motivo de força maior, a imprescindível garantia do interesse público e o acesso ao local de realização da 

Avaliação Psicológica em igualdade de condições a todos os candidatos, bem como sua segurança, sigilo e eficiência. 
 
   

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS/MG, através da Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar 

o Processo Seletivo Público nº 001/18, nomeada pela Portaria PMC/Nº 283/2018 de 26 de março 2018, no uso de suas atribuições e a 

empresa “Versátil Tecnologia e Serviços Administrativos”, tornam público a seguinte retificação no ANEXO I – Cronograma do 

Edital de Abertura do Certame, PODENDO HAVER nova alteração/retificação do cronograma, caso os serviços não forem 

restabelecidos no prazo ou que comprometa e coloque em risco a segurança do processo, bem como o deslocamento dos 

envolvidos.  
 

 
 

1. Na publicação do arquivo, Edital de Abertura nº 001/2018, onde se lê: 

 

31/05/2018 Divulgação FINAL dos candidatos Aprovados / Classificados para 2ª Etapa – Avaliação Psicológica. 

01/06/2018 
Divulgação do local, horário e turmas para realização das Avaliações Psicológicas a serem realizadas no dia 

02/06/2018. 

02/06/2018 
AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS - As avaliações serão realizadas na Escola Municipal Alvarenga Peixoto, no 

endereço: Praça Dezenove de Março, nº 572 – Centro – Canápolis/MG. Início das turmas previsto para começar às 08:00. 

06/06/2018 Divulgação do resultado PRELIMINAR das Avaliações Psicológicas. 

07/06/2018 Prazo para interposição de recursos quanto às Avaliações Psicológicas. 

08/06/2018 Julgamento dos recursos e divulgação FINAL dos resultados quanto às Avaliações Psicológicas.  

11/06/2018 Divulgação FINAL dos candidatos APROVADOS / CLASSIFICADOS no Processo Seletivo nº 001/2018. 

 
 

✓ Leia-se: 
 

31/05/2018 Divulgação FINAL dos candidatos Aprovados / Classificados para 2ª Etapa – Avaliação Psicológica. 

01/06/2018 
Divulgação do local, horário e turmas para realização das Avaliações Psicológicas a serem realizadas no dia 

09/06/2018. 
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09/06/2018 
AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS - As avaliações serão realizadas na Escola Municipal Alvarenga Peixoto, no 

endereço: Praça Dezenove de Março, nº 572 – Centro – Canápolis/MG. Início das turmas previsto para começar às 08:00. 

13/06/2018 Divulgação do resultado PRELIMINAR das Avaliações Psicológicas. 

14/06/2018 Prazo para interposição de recursos quanto às Avaliações Psicológicas. 

15/06/2018 Julgamento dos recursos e divulgação FINAL dos resultados quanto às Avaliações Psicológicas.  

18/06/2018 Divulgação FINAL dos candidatos APROVADOS / CLASSIFICADOS no Processo Seletivo nº 001/2018. 

 
 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação 

 
 
 

 

 
 

Canápolis/MG, 29 de maio de 2018. 
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