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1ª RETIFICAÇÃO 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2022 
 
 
O Prefeito Municipal de São Bento Abade, Enéias Machado de Souza, torna pública a seguinte 
retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 

  
ONDE SE LÊ: 
 
5 - DAS INSCRIÇÕES 
5.1 – As inscrições serão efetuadas exclusivamente na forma descrita neste Edital. 
5.2 – Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e 
em seus anexos e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 
5.3 – A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
5.4 – Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea. 
5.5 – Não será admitida, sob qualquer pretexto, inscrição feita por fax, via postal, correio eletrônico ou 
outro meio que não os estabelecidos neste Edital. 
5.6 – No ato da inscrição o candidato deverá protocolar:  
5.6.1 – Ficha de inscrição – Anexo II; 
5.6.2 – Currículo – Anexo III, juntamente com os documentos comprobatórios; 
5.6.3 – Formulário de Relação de Títulos e Experiência – Anexo IV; 
5.6.4 – Cópia de documento de identificação; 
5.7 – Para comprovação dos documentos constantes no currículo será necessário apresentar os 
documentos originais para conferência e/ou cópias autenticadas. 
5.8 – Os dados constantes da ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 
inclusive quanto a erros, omissões ou incorreções. Em caso de falsa declaração, o candidato sujeitará 
às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do 
Decreto Federal n. 83.936/79. 
5.9 – A qualquer tempo, após processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla 
defesa, poderão ser anulados os atos de inscrição, prova ou contratação do candidato, caso seja 
confirmada a falsidade em qualquer declaração e/ou irregularidade quanto aos documentos 
apresentados. 
5.10 – A inscrição deve ser feita pelo candidato ou mediante procuração com firma reconhecida em 
cartório e/ou procuração pública, sendo esta com poderes específicos para o ato ao qual se destina. 
5.11 – A inscrição será realizada no período de 17/01/2022 a 26/01/2022, nas dependências do 
Departamento Municipal de Administração e Recursos Humanos, na Rua Odilon Gadben dos 
Santos, nº 100 – Centro. 
5.11.1 – Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial da cidade de 
Brasília-DF; 
5.12 – O candidato deverá informar na ficha de inscrição a função para qual deseja se inscrever 
podendo ser realizada inscrição para mais de um, desde que nos termos legais. 
5.13 – As inscrições para o processo seletivo serão gratuitas. 
 
LEIA-SE: 
 
5 - DAS INSCRIÇÕES 
5.1 – As inscrições serão efetuadas exclusivamente na forma descrita neste Edital. 
5.2 – Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e 
em seus anexos e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 
5.3 – A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
5.4 – Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea. 
5.5 – Não será admitida, sob qualquer pretexto, inscrição feita por fax, via postal, correio eletrônico ou 
outro meio que não os estabelecidos neste Edital. 
5.6 – No ato da inscrição o candidato deverá protocolar:  
5.6.1 – Ficha de inscrição – Anexo II; 
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5.6.2 – Currículo – Anexo III, juntamente com os documentos comprobatórios; 
5.6.3 – Formulário de Relação de Títulos e Experiência – Anexo IV; 
5.6.4 – Cópia de documento de identificação; 
5.7 – Para comprovação dos documentos constantes no currículo será necessário apresentar os 
documentos originais para conferência e/ou cópias autenticadas. 
5.8 – Os dados constantes da ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 
inclusive quanto a erros, omissões ou incorreções. Em caso de falsa declaração, o candidato sujeitará 
às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do 
Decreto Federal n. 83.936/79. 
5.9 – A qualquer tempo, após processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla 
defesa, poderão ser anulados os atos de inscrição, prova ou contratação do candidato, caso seja 
confirmada a falsidade em qualquer declaração e/ou irregularidade quanto aos documentos 
apresentados. 
5.10 – A inscrição deve ser feita pelo candidato ou mediante procuração com firma reconhecida em 
cartório e/ou procuração pública, sendo esta com poderes específicos para o ato ao qual se destina. 
5.11 – A inscrição será realizada no período de 14/01/2022 a 19/01/2022, nas dependências do 
Departamento Municipal de Administração e Recursos Humanos, na Rua Odilon Gadben dos 
Santos, nº 100 – Centro. 
5.11.1 – Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial da cidade de 
Brasília-DF; 
5.12 – O candidato deverá informar na ficha de inscrição a função para qual deseja se inscrever 
podendo ser realizada inscrição para mais de um, desde que nos termos legais. 
5.13 – As inscrições para o processo seletivo serão gratuitas. 
 
As demais disposições deste Edital permanecem inalteradas. 
 
 
 

 
São Bento Abade, 17 de janeiro de 2022. 

 
 
 
 

ENEIAS MACHADO DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 


