Estado do Espírito Santo
EDITAL DE ADITAMENTO AO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARATAÍZES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EDITAL Nº 1/2017-PSS/CMM, DE 10 DE SETEMBRO DE 2017.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES torna público o aditamento do subitem 8.2 do
Edital nº 1 - PSS/CMM, de 10 de setembro de 2017, conforme a seguir especificado:
[...]
8.2 Em havendo empate com relação à nota final atribuída para cada candidato, serão utilizados os seguintes
critérios de desempate, na seguinte ordem:
a)
b)
c)
d)

O candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo
único, do art. 27, da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);
O candidato com melhor pontuação no quesito de “aperfeiçoamento”;
O candidato com melhor pontuação no quesito “escolaridade”;
O candidato com maior idade.

Torna público, ainda, em cumprimento o que se segue:
a) reabertura das inscrições no processo seletivo, no período entre 09 horas do dia 04 de outubro de 2017 a 17
horas do dia 06 de outubro de 2017 , no Setor de protocolo da Câmara Municipal de Marataízes, localizada a Av.
Gov. Francisco Lacerda de Aguiar, 113, Bairro Centro – Marataízes/ES, conforme procedimentos descritos no item 2.5
do Edital nº 1 – PSS/CMM;
b) retificação das datas constantes no Anexo I - Cronograma do Edital nº 1 – PSS/CMM;
c) continuam válidas as inscrições realizadas e mantidas as pontuações divulgadas no endereço eletrônico
http://www.cmmarataizes.es.gov.br e nos Diários Oficiais do Município, edição 2337, pag. 34/37 e edição 2342, p. 4.
d) Os demais itens do edital permanecem inalterados.

ANEXO I
CRONOGRAMA ESTIMADO

DATAS

ESPECIFICAÇÕES

04 a 06/10/2017

Período de inscrições, no horário 09:00 horas às 17:00 horas.

05 a 06/10/2017
10/10/2017

Prazo para recurso
Divulgação da classificação com base nas informações atribuídas pelo
candidato na ficha de inscrição.
Convocação dos (05) primeiros classificados para apresentação dos
títulos.
Apresentação dos títulos
Divulgação da classificação após análise da documentação dos títulos
comprobatórios.
Prazo para recurso
Divulgação da classificação definitiva e convocação do primeiro
colocado para apresentação da documentação exigida na contratação,
conforme exigido no item 9.2.

10/10/2017
11/10/2017
17/10/2017
18 a 19/10/2017
20/10/2017

Marataízes/ES, em 03 de outubro de 2017.

Willian de Souza Duarte
Presidente C.M.M.
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