Errata nº 001/2013 - Processo Seletivo
O Prefeito do Município de Berilo, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições,
conferidas pela Lei Orgânica Municipal, torna pública a retificação do Edital n° 001/2013,
conforme a seguir:
Art. 1º - Retifica – se, no Anexo III, os itens “Requisito de Escolaridade e Vagas”, para
os cargos nº 10 Auxiliar de Saúde Bucal e nº 19 Técnico Saúde Bucal, conforme a
seguir:
Cargo

Escolaridade

10 Auxiliar de Saúde Bucal

19 Técnico Saúde Bucal

Ensino Médio + Curso de
Auxiliar de Saúde Bucal +
Registro no CRO
Ensino Médio + Curso de
Técnico Saúde Bucal
+Registro no CRO

QTDE Vagas

2 vagas

Art. 2º - Continuam em vigor todos os demais termos e condições do Edital do
Processo Seletivo nº 001/2013 que não tenham sido expressamente alterados pela
presente Errata.
Berilo, 26 de Fevereiro de 2013.

Higor Maciel Coelho
Prefeito Municipal

Errata nº 02 - Processo Seletivo
O Prefeito do Município de Berilo, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições,
conferidas pela Lei Orgânica Municipal, torna pública a retificação do Edital n° 001/2013,
conforme a seguir:
Art. 1º - Retifica – se, os itens 2.1.10 e 2.1.11 que passa a ter a seguinte redação:
2.1.10. O candidato considerado INAPTO no exame médico admissional, observados os
princípios do contraditório e da ampla defesa, estará impedido de tomar posse e terá tornado
sem efeito seu ato de nomeação.
2.1.11. O candidato inscrito como pessoa com deficiência, se aprovado na forma do disposto
neste edital, será submetido à inspeção médica a ser designada pela Prefeitura Municipal de
Sabará.
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escrito

Art. 3º - Continuam em vigor todos os demais termos e condições do Edital do
Processo Seletivo nº 001/2013 que não tenham sido expressamente alterados pela
presente Errata.

Berilo, 22 de Março de 2013.

Higor Maciel Coelho
Prefeito Municipal

