
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG  

ERRATA Nº 02 – PROCESSO SELETIVO 

 

 
O Prefeito do Município de São Sebastião do Maranhão, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, torna 

pública a Errata nº 02 do Edital de Processo Seletivo nº 001/2019, conforme a seguir: 

 

Art.1° - Retifica-se o item 1.2 que passa a ter a seguinte redação: 

 

1.2. O Processo Seletivo compreenderá em Provas Objetivas de Múltipla Escolha para Agente Comunitário de 

Saúde de caráter classificatório e Teste Físico para a vaga de Gari. As questões de múltipla escolha das Provas 

Objetivas terão quatro opções de resposta (A, B, C, D). Após a homologação do Processo Seletivo, haverá a 

comprovação de requisitos e exames médicos, de caráter eliminatório sob responsabilidade da Prefeitura 

Municipal de SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG. 

 

Art.2° - Retifica-se o item 6, que passa a ter as seguintes redações:  

 

6.2. As Provas Objetivas, de caráter classificatório, são as descritas no ANEXO III deste edital. As Provas serão 

realizadas conforme previsto no Cronograma do Processo Seletivo, página 2, deste Edital. Os locais e horários 

serão divulgados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG e no 

endereço eletrônico absolutorh.listaeditais.com.br. 

 

6.7. Será aprovado o candidato que não zerar nenhuma das provas especificadas no ANEXO III deste Edital. 

 

Art.3° - Retifica-se o item 6.13, que passa a ter as seguintes redações:  

6.13.2. As Provas de Aptidão Física são de caráter classificatório. 

6.13.5. Na prova de Aptidão Física os candidatos serão submetidos aos seguintes testes: 

a) Teste de corrida de resistência de dez minutos (ambos os sexos – FEMININO/MASCULINO), sendo que: Serão 
distribuídos 60 pontos da seguinte forma: 
15 pontos para os candidatos que percorrem no mínimo de 1500 a 1600m; 
30 pontos para os candidatos que percorrem de 1601 a 1700m; 
45 pontos para os candidatos que percorrem de 1701 a 1800m; 
60 pontos para os candidatos que percorrem mais de 1801m; 
05 pontos para os candidatos que não percorrerem no mínimo 1500m. 
   
b) Teste de Flexão abdominal com as mãos atrás da cabeça ou na nuca – 10 repetições: 
Para candidatos do sexto MASCULINO, serão distribuídos 40 pontos da seguinte forma: 
40 pontos para os candidatos que completarem a série em 10 segundos; 
30 pontos para os candidatos que executarem de 5 até 9 repetições em 10 segundos; 
05 pontos para os candidatos que não completarem a série. 
  
Para candidatos do sexo FEMININO, serão distribuídos 40 pontos da seguinte forma: 
40 pontos para os candidatos que completarem a série em 10 segundos; 



30 pontos para os candidatos que executarem de 5 até 9 repetições em 10 segundos; 
05 pontos para os candidatos que não completarem a série. 
 

Art.4° - Retifica-se a micro área do emprego Agente Comunitário de Saúde: Micro área 09: Córrego Braúnas e 

Pedreira - Anexo I -, que passa a ter a seguinte redação:  

 

Agente Comunitário de Saúde: Micro área 10: Córrego Braúnas e Pedreira 

 

Art. 5º -  Retifica-se o Anexo III – micro área do emprego 19, que passa a ser micro área 10: 

 

CÓDIGO 

 

EMPREGO 

 

REQUISITO/ESCOLARIDADE 

 
   Nº VAGAS VAGAS 

DEFICIENTES 
VALOR 

VENCIMENTO (R$) 

VALOR DA 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
(R$) 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

 
19 

Agente Comunitário de Saúde: 
Micro área 10: Córrego Braúnas 
e Pedreira 

Ensino fundamental – Residir na área de 
interesse em atuar. 

 
01 00 

 
R$1.014,00 

 
R$62,00   40h 

 
 

Art. 6º - Continuam em vigor os demais itens do Edital que não tenham sido alterados por esta Errata. 

 

 

São Sebastião do Maranhão, 18 de janeiro de 2019. 
 
 

 
Aguinaldo Timote Ferreira Bessa 

Prefeito Municipal 

 
 


