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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2020  

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2020 – ACS E ACE 

 
    
O município de Campina Verde/MG, através da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Processo Seletivo Público e Cadastro de 
Reserva, nomeada pelo Decreto nº 054/2020 de 27 de janeiro de 2020, no uso de suas atribuições legais, e a empresa “Versátil Tecnologia e Serviços 
Administrativos” responsável pela realização deste certame, tornam público para conhecimento dos interessados a seguinte RETIFICAÇÃO do Edital 
de Abertura: 
 
 

1. Na publicação do arquivo – Edital de Abertura nº 001/2020 de 11 de agosto de 2020, que dispõe sobre o EDITAL DE 
ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2020; 

 
 
ONDE SE LÊ: 

2.12 – O pagamento do valor da Taxa de Inscrição deverá ser realizado impreterivelmente até o dia 28/08/2020, podendo ser realizado inclusive através 

da internet, desde que a data de pagamento seja feita até no dia 28/08/2020, devendo o candidato evitar deixar para realizar o pagamento no final do 

dia, pois tem bancos que após determinado horário, não aceitam pagamento de boletos de outros bancos, podendo até mesmo ocorrer falhas de 

conexão e/ou manutenção, e mesmo que o pagamento seja realizado alguns bancos não registram o pagamento na mesma data, deixando para 

registrar no dia seguinte ou próximo dia útil, e se ocorrer a data de pagamento após o dia 30/07/2020, a inscrição será indeferida, não havendo prazo 

para recursos. Portanto, EFETUE O PAGAMENTO COM A DEVIDA ANTECEDÊNCIA. 

 

LEIA-SE: 

2.12 – O pagamento do valor da Taxa de Inscrição deverá ser realizado impreterivelmente até o dia 28/08/2020, podendo ser realizado inclusive através 

da internet, desde que a data de pagamento seja feita até no dia 28/08/2020, devendo o candidato evitar deixar para realizar o pagamento no final do 

dia, pois tem bancos que após determinado horário, não aceitam pagamento de boletos de outros bancos, podendo até mesmo ocorrer falhas de 

conexão e/ou manutenção, e mesmo que o pagamento seja realizado alguns bancos não registram o pagamento na mesma data, deixando para 

registrar no dia seguinte ou próximo dia útil, e se ocorrer a data de pagamento após o dia 28/08/2020, a inscrição será indeferida, não havendo prazo 

para recursos. Portanto, EFETUE O PAGAMENTO COM A DEVIDA ANTECEDÊNCIA. 

 

2. Na publicação do arquivo – Edital de Abertura nº 001/2020 de 11 de agosto de 2020, que dispõe sobre o EDITAL DE 
ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2020; 

 

ONDE SE LÊ: 

NO ANEXO IX – MAPAS DE COBERTURA DAS ESF´s 
 
PÁG. 25 – ESF ‘NICOLAU GERALDO FERREIRA” 

 

LEIA-SE: 

PÁG. 25 – ESF ‘DR. MANOEL RIBEIRO FRANCO” 

 

 

2 – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Campina Verde/MG, 14 de agosto de 2020. 
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