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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA /MG 

ERRATA Nº 02 – PROCESSO SELETIVO 

O Prefeito do Município de Carmo da Mata, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, 

torna pública a Errata nº 02 do Edital PS Nº 001/2019, conforme a seguir: 

Art.1°- Altera- se o cronograma do Processo Seletivo a partir do item 8, com a seguinte redação: 

 

Art.2°- Altera-se no Anexo II o Conhecimento Especifico do Programa de Provas nos empregos 

Orientador Social (Secretaria Municipal De Desenvolvimento) e Psicólogo - Coordenador 

de Medidas Socioeducativas(Secretaria Municipal De Desenvolvimento Social), com a 

seguintes redações: 

ORIENTADOR SOCIAL (Secretaria Municipal De Desenvolvimento): 
Noções de Política Nacional de Assistência Social e o processo descentralizado e participativo. 

Sistema Nacional de Assistência Social e a inclusão social. Norma operacional básica da 

Assistência Social e o processo de monitoramento do financiamento e repasse fundo a fundo. 

Constituição Federal de 1988 e o processo democrático e participativo. Estatuto da criança e do 

adolescente e a definição de políticas e prioridades de planos, programas e projetos. Lei 

Orgânica da Assistência Social - Lei nº 8742/93. Serviço Social e Políticas Sociais Públicas e 

Privadas. O Serviço Social e a Seguridade Social. O Serviço Social - Assistência e Cidadania. A 

atuação do CRAS junto aos estabelecimentos de ensino e ao Conselho Tutelar. Trabalho com 

08 

Prazo de Recurso referente aos Gabaritos das Provas 

Objetivas – enviar eletronicamente através do login do 

candidato – orientação no site.  

29/10/2019 

09 
Respostas aos recursos interpostos pelos candidatos e 

resultado da Provas Objetivas. 

12/11/2019 

após 17 h 

10 

Prazo de Recurso referente ao resultado/pontuação das 

Provas Objetivas– enviar eletronicamente através do login do 

candidato – orientação no site. Prazo para envio dos Títulos 

conforme item 6.13 do Edital (apenas candidatos aprovados). 

13 até 

14/11/2019 

11 

Resposta aos recursos interpostos pelos candidatos 

referente ao resultado/pontuação das Provas Objetivas. 

Resultado da Prova de Títulos. 

25/11/2019 

12 Prazo de recurso resultado/pontuação Prova de Títulos 26/11/2019 

13 
Resposta aos recursos de Prova de Títulos e resultado final 

para fins de homologação  
29/11/2019 
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comunidades: atendimentos familiar e individual. Programas, serviços e projetos de proteção 

social operacionalizados no CRAS. Critérios de inclusão, fluxo de entrada, acompanhamento, 

monitoramento, avaliação e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços de proteção 

social básica da rede socioassistencial referenciada ao CRAS.  

 

Psicólogo - Coordenador de Medidas Sócio Educativas (Secretaria Municipal De 

Desenvolvimento Social): 

Noções de Política Nacional de Assistência Social e o processo descentralizado e participativo. 

Sistema Nacional de Assistência Social e a inclusão social. Norma operacional básica da 

Assistência Social e o processo de monitoramento do financiamento e repasse fundo a fundo. 

Constituição Federal de 1988 e o processo democrático e participativo. Estatuto da criança e do 

adolescente e a definição de políticas e prioridades de planos, programas e projetos. Lei 

Orgânica da Assistência Social - Lei nº 8742/93. Serviço Social e Políticas Sociais Públicas e 

Privadas. O Serviço Social e a Seguridade Social. O Serviço Social - Assistência e Cidadania. 

 

Art.3°- Altera-se no Quadro “A” – Títulos a pontuação de Curso de Capacitação na área 

específica, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas para 0,5 ponto, sendo a 

pontuação máxima 03 (três) pontos. Altera-se a pontuação máxima de Pós-Graduação para 

02(dois) pontos; Mestrado para 4(quatro) pontos; Doutorado para 3(três) pontos.   

Art.4°- Continuam em vigor os demais itens do Edital que não tenham sido alterados por esta 

Errata. 

Carmo da Mata/MG, 20 de Setembro de 2019. 

 
 

 
         Almir Resende Júnior 

Prefeitura Municipal de Carmo da Mata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


