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CONCURSO PÚBLICO 
ERRATA 002 - EDITAL N.º 001/2014 

 
Passa o Edital 001/2014 a vigorar com as seguintes alterações descritas, 

ficando inalterados os demais itens. 
 
1. Item 3.1 – Onde se Lê: 

 
3.1 O Candidato aprovado no Concurso de que trata este Edital será investido no cargo, 
se atender às seguintes exigências: 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro conforme o disposto na 
Legislação Pertinente. 

b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos no ato de sua convocação. 
c) Estar em gozo dos direitos políticos, devendo apresentar comprovação (ter votado 

na última eleição). 
d) Possuir nível de escolaridade e habilitação exigida para o exercício do cargo a que 

irá concorrer conforme QUADRO I. 
e) Estar quite com as obrigações militares se for do sexo masculino, até 45 anos 

idade. 
f) Estar apto fisicamente e mentalmente para o exercício do cargo ao qual concorra, 

não sendo portador de deficiência para com as atribuições que o cargo requer. 
 
Leia-se: 
 
3.1 O Candidato aprovado no Concurso de que trata este Edital será investido no cargo, 
se atender às seguintes exigências: 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro conforme o disposto na 
Legislação Pertinente. 

b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos no ato de sua convocação. 
c) Estar em gozo dos direitos políticos, devendo apresentar comprovação (ter votado 

na última eleição). 
d) Possuir nível de escolaridade e habilitação exigida para o exercício do cargo a que 

irá 
e)  concorrer conforme QUADRO I. 
f) Estar quite com as obrigações militares se for do sexo masculino.  
g) Estar apto fisicamente e mentalmente para o exercício do cargo ao qual concorra, 

não sendo portador de deficiência para com as atribuições que o cargo requer. 
 
2. Item 3.2  - Onde se Lê; 

 
3.2 Além dos requisitos citados no subitem 3.1, os candidatos devem atender as 
exigências legais da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato/MA.  
 
Leia-se: 
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3.2 Além dos requisitos citados no subitem 3.1, no ato da convocação para contratação os 
candidatos devem apresentar documentos originais acompanhados por cópias que 
comprovem os requisitos para provimento das funções atividades referentes ao emprego 
público e que deram condições de inscrições estabelecidas no presente edital.   
 
3. Item 4.2 – Onde se Lê: 
 

4.2 As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, no site 
www.fundacaomadrejuliana.org.br no período de 20 de Janeiro de 2014 às 23 horas e 
59 minutos do dia 06 de Fevereiro de 2.014, observado o horário de Brasília.   
 
Leia-se: 
4.2 As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, no site 
www.fundacaomadrejuliana.org.br no período de 20 de Janeiro de 2014 às 23 horas e 
59 minutos do dia 10 de Fevereiro de 2.014, observado o horário de Brasília.   
 
4. Item 9.2 – Onde se Lê: 
9.2 O prazo para a solicitação de recursos é de 48 (quarenta e oito horas) a partir da 
divulgação do GABARITO OFICIAL e do RESULTADO DAS ETAPAS conforme Cronograma 
de Atividades ANEXO I deste Edital. 
 
Leia-se: 
9.2 O prazo para a solicitação de recursos é de 03 (três) dias a partir da divulgação do 
GABARITO OFICIAL e do RESULTADO DAS ETAPAS conforme Cronograma de Atividades 
ANEXO I deste Edital. 
 
5. Item 9.7 - Onde se lê:  
9.7 Em caso de recurso a 2ª ETAPA – Prova de Título, o resultado da analise será 
divulgado no endereço eletrônico da instituição www.fundacaomadrejuliana.org.br até 
10(dez) dias após o seu recebimento na sede da instituição. 
 
Leia-se: 
9.7 Em caso de recurso a 2ª ETAPA – Prova de Título, o resultado da analise será 
divulgado no endereço eletrônico da instituição www.fundacaomadrejuliana.org.br 
devendo este ser afixado no átrio da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato – MA e 
divulgados através dos meios oficiais, até 10(dez) dias após o seu recebimento na sede da  
instituição. 
 
6. Item 12.5 – Onde se Lê; 
12.5 O candidato classificado nas condições do subitem anterior, será convocado para a 
posse por meio de editais a serem afixados no átrio da Prefeitura Municipal de Lagoa do 
Mato, imprensa oficial (Diário Oficial do Estado do Maranhão) ou correspondência enviada 
ao endereço constante no requerimento de inscrição, obrigando-se a declarar por escrito, 
se aceita ou não o cargo, no prazo de (cinco) dias. O não pronunciamento no prazo 

http://www.fundacaomadrejuliana.org.br/
http://www.fundacaomadrejuliana.org.br/
http://www.fundacaomadrejuliana.org.br/
http://www.fundacaomadrejuliana.org.br/
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estabelecido permitirá à convocação do próximo candidato da lista de classificação. O 
candidato que não atender ao chamado será considerado como desistente à vaga. 
 
Leia-se: 
12.5 O candidato classificado nas condições do subitem anterior, será convocado para a 
posse por meio de editais a serem afixados no átrio da Prefeitura Municipal de Lagoa do 
Mato, imprensa oficial (Diário Oficial do Estado do Maranhão) e correspondência com aviso 
de recebimento (AR), enviada ao endereço constante no requerimento de inscrição, 
obrigando-se a declarar por escrito, se aceita ou não o cargo, no prazo de (cinco) dias. O 
não pronunciamento no prazo estabelecido permitirá à convocação do próximo candidato 
da lista de classificação. O candidato que não atender ao chamado será considerado como 
desistente à vaga. 

 

 

Lagoa do Mato – MA, 29 de Janeiro de 2014. 

  
__________________________ 

Prefeito Municipal 


