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ERRATA N° 01  

O Prefeito do Município de Lavras/MG, no uso de suas atribuições, retifica o Edital de Processo 

Seletivo nº 001/2020, conforme a seguir: 

Artigo 1º - Retifica-se o Cronograma do Processo Seletivo, que passa a ter a seguinte redação: 

01 Divulgação da Lista Geral de candidatos que se inscreveram no período de 03/02 até o dia 

21/02/2020, com os nomes, emprego e data de nascimento, na Prefeitura Municipal de Lavras e 

no endereço eletrônico seapconcursos.listaeditais.com.br  

 
10/03/2020 
(Após 14 h) 

02 Reabertura das inscrições para novos candidatos e envio de Laudos Médicos  10/03/2020 
após 12 h  

03 Término das Inscrições para novos candidatos e envio de Laudos Médicos  16/03/2020 até 

20 h 

04 Prazo para solicitar devolução da taxa de inscrição (candidatos que se inscreveram de 03/02 até 

o dia 21/02/2020) – Formulário eletônico disponível  no  endereço 

seapconcursos.listaeditais.com.br 

11/03 até o dia 
16/03/2020 às  

20 h  

 
      05 

Listagem de candidatos inscritos e listagem de cancelamentos deferidos(desistência) 20/03/2020  
Após 17 h 

 
06 

Prazo de recurso indeferimento inscrição e nome que não consta na listagem de cancelamentos 
deferidos – IMPRORROGÁVEL  

 

24/03/2020 

após 17 h 

        07 Divulgação de listagem de laudos médicos deferidos e indeferidos conforme item 5 do Edital  e 
resposta ao recursos candidatos cujo nome não sairam na listagem do dia 20/03/2020 

27/03/2020 

(Após17h) 

 
08 

Divulgação da HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, local e horário de provas objetivas no site 

seapconcursos.listaeditais.com.br 

 
27/03/2020 
(Após17h) 

09 Listagem complementar inscrição não homologada  31/03/2020 
após 17 h 

10 Realização das Provas Objetivas 05/04/2020  

 
    11 

Divulgação dos gabaritos oficiais das Provas Objetivas no quadro de avisos 

da Prefeitura Municipal de Lavras e no endereço eletrônico 

seapconcursos.listaeditais.com.br 

 

06/04/2020 

(Após 15 h) 

 
    12 

Prazo de Recurso referente aos Gabaritos das Provas Objetivas-enviar 

eletronicamente através do login do candidato – orientação no site. IMPRORROGÁVEL. 
 

07/04/2020 

13 Respostas aos recursos interpostos pelos candidatos – Resultado das Provas Objetivas 23/04/2020 

(Após 17 h) 

14 
Prazo de Recurso referente ao resultado/pontuação das Provas Objetivas – enviar 
eletronicamente através do login do candidato – orientação no site (Incluindo o pedido de 

vista do Cartão Resposta) – IMPRORROGÁVEL 

24/04/2020 

15 Resposta aos Recursos interpostos pelos candidatos referentes ao item 09 
(resultado/pontuação das Provas Objetivas) e Resultado Final para fins de Homologação 

 
28/04/2020 
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Artigo 2º - Retifica-se o item 3.1, que passa a ter a seguinte redação:  

“A reabertura das inscrições e emissão de segunda via do boleto bancário poderão ser realizadas através do 

endereço eletrônico seapconcursos.listaeditais.com.br das 14h00min do dia 10/03/2020 até às 21h00min do 

dia 16/03/2020”. 

Artigo 3º - Retifica-se o item 4.1  que passa a ter a seguinte redação: 

 “Somente serão isentos da taxa de inscrição os candidatos que, no dia 11/03/2020 (em virtude da reabertura 

do prazo)”... 

Artigo 4º - Retifica-se o item 4.4  que passa a ter a seguinte redação:  

“O pedido de isenção da Taxa de Inscrição será julgado pela SEAP CONCURSOS, e será divulgado até o dia 

16/03/2020 na página do endereço eletrônico seapconcursos.listaeditais.com.br e no quadro de avisos da 

Prefeitura Municipal de Lavras/MG”. 

Artigo 5º - Retifica-se o item 4.6 que passa a ter a seguinte redação: 

“O Resultado Final do julgamento dos recursos será divulgado até o dia 20/03/2020, no quadro de avisos da 

Prefeitura Municipal de Lavras e no site: seapconcursos.listaeditais.com.br” 

Artigo 6º - Retifica-se o item 5.6 que passa a ter a seguinte redação: 

“O laudo médico (original ou cópia autenticada) e cópia simples do Documento de Identidade e CPF deverão 

ser encaminhados pessoalmente ou através de procurador, através de procuração simples, em envelope 

lacrado, mediante protocolo no endereço do item 3.2, ou pelos Correios, através de SEDEX ou Carta 

Registrada, com Aviso de Recebimento, postado, impreterivelmente durante o período de reabertura das 

inscrições, do dia 10/03 até 16/03/2020, aos cuidados da SEAP CONCURSOS. Identificar no lado externo do 

envelope: Processo Seletivo – Edital Nº 001/2020 - Prefeitura Municipal de Lavras/MG – Laudo Médico – 

Nome completo, emprego, endereço e nº de inscrição”. 

Artigo 7º - Retifica-se o item 6.7 que passa a ter a seguinte redação: 

“ Será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 60% (sessenta  por cento) do total de pontos 

das provas inerentes às funções , especificadas no ANEXO III deste Edital”. 

Artigo 8º Retifica-se o item 6.12, com acréscimo da letra b.5, que passa a ter a seguinte redação: 

“b.5 Os candidatos aprovados dentro das vagas, mais 20% de candidatos excedentes, serão convocados 

para Curso Introdutório, sendo 25 candidatos para Agentes Comunitários de Saúde e 6 candidatos para 

Agente de Combate a endemias, num total de 31 participantes (entre classificados e excedentes), a ser 

realizado pela Secretaria de Saúde de Lavras, no período 04/05/2020 até 15/05/2020 sendo obrigatória a 

frequência de 100% nas aulas. 

  

b.6)Para os Agentes de Endemias: Curso prático em campo, cuja duração será de 80 h, a ser ministrado pela 

equipe da Vigilância em Saúde. 

 

b.7)Para os Agentes Comunitários de Saúde: Curso preparatório, cuja duração será de 40 h, a ser ministrado 

por equipe da Secretaria Municipal de Saúde.” 

 

Artigo 9º - Retifica-se o Anexo II – Programa de Provas e Sugestões Bibliográficas com a exclusão da 

matéria de Informática, sendo substituída por “Matemática”, conforme conteúdo programático a seguir: 
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“Matemática - Estruturas lógicas, lógica da argumentação, Diagramas lógicos. Números relativos inteiros e 
fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiação); Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum; Frações ordinárias e 
decimais, números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; Equações do 1° e 2° graus; 
Sistemas de equações do 1° e 2° graus; Estudo do triângulo retângulo; relações métricas no triângulo 
retângulo; relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente); Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - 
Área e Volume; Sistema de medidas de tempo, sistema métrico decimal; Números e grandezas 
proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros simples - juros, 
capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e ponderada; Conjunto de Números Reais e 
Conjunto de Números Racionais; Números Primos. Problemas envolvendo os itens do programa proposto. 
Sugestões Bibliográficas: Livros e apostilas inerentes a área”. 

 

Artigo 10º - Onde está escrito, no Anexo III – “informática”, leia-se “matemática”, para todos os empregos.  

 

Continuam em vigor os demais itens que não tenham sido alterados por esta Errata. 

 

 

Lavras, 02 de Março de 2020 

 

 

Prefeito do Município de Lavras/MG  

 


