PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2013
ERRATA Nº 005/2013

Incluir no Edital de Alteração da Data de Realização da Prova Objetiva do Processo
Seletivo Público 006/2013, o seguinte texto:

Os candidatos já inscritos sobre a égide do Edital nº 001/2013, e que não desejarem mais
participar do certame, em virtude da alteração da data de realização, poderão SOLICITAR
A RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013,
pelo e-mail da empresa gualimp@gualimp.com.br , devendo apresentar o requerimento de
restituição de taxa de inscrição, conforme ANEXO I devidamente preenchido, juntamente
com cópia escaneada do comprovante de pagamento bancário de sua inscrição, sendo que
uma vez lhe conferida a restituição da taxa de inscrição o candidato será excluído do edital
de homologação das inscrições.

No Edital de Alteração da Data de Realização da Prova Objetiva do Processo Seletivo
Público 006/2013:
Onde se lê:
O Cartão de Inscrição é o documento que determina DEFINITIVAMENTE o dia, horário e o
local em que o candidato deverá apresentar-se para a realização das provas objetivas, que
estarão à disposição no endereço eletrônico: www.gualimp.com.br a partir de 05 de
dezembro de 2013, conforme especificado no Item 5 do Edital 001/2013.
Ler-se-á:
O Cartão de Inscrição é o documento que determina DEFINITIVAMENTE o dia, horário e o
local em que o candidato deverá apresentar-se para a realização das provas objetivas, que
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estarão à disposição no endereço eletrônico: www.gualimp.com.br a partir de 10 de
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No Edital de Abertura do Processo Seletivo Público 001/2013:
Onde se lê:
5.1 - O Cartão de Inscrição é o documento que determina DEFINITIVAMENTE o dia,
horário e o local em que o candidato deverá apresentar-se para a realização das provas
objetivas, que estarão à disposição no endereço eletrônico: www.gualimp.com.br a partir
de 05 de dezembro de 2013, conforme especificado no Item 5 do Edital 001/2013.
Ler-se-á:
5.1 - O Cartão de Inscrição é o documento que determina DEFINITIVAMENTE o dia,
horário e o local em que o candidato deverá apresentar-se para a realização das provas
objetivas, que estarão à disposição no endereço eletrônico: www.gualimp.com.br a partir
de 10 de dezembro de 2013, conforme especificado no Item 5 do Edital 001/2013.
Mimoso do Sul – ES, 25 de novembro de 2013.

Flávia Roberta Cysne de Novaes Leite
Prefeita Municipal

MarilzaSarti
Presidente da Comissão do Processo Seletivo Público

Antônio José Gonçalves de Siqueira
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Administrador – CRA/ ES Nº 7228
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ANEXO I
DADOS PESSOAIS
NOME COMPLETO

____________________________________________

IDENTIDADE ______________________________________ CPF ________________________________________
RUA

__________________________________________________

N.º _____________

APT.º __________

BAIRRO ______________________________________________

CIDADE _____________________________________________

DDD _____

TELEFONE ____________________________

UF _______

CEP _______________________

TIPO*

DADOS DA INSCRIÇÃO EFETUADA (paga)
CARGO INSCRITO

VALOR

NOSSO NÚMERO/CÓDIGO DOCUMENTO

__________________________________________R$_____________
DADOS BANCÁRIOS - DO TITULAR DA CONTA
NOME COMPLETO DO TITULAR DA CONTA: _____________________________________________________
AGÊNCIA: _____________ NÚMERO DA CONTA: _________________
DECLARAÇÃO

Declaro sob as penas da Lei, ESTOU CIENTE e de PLENO ACORDO, com a minha exclusão da
relação de candidatos inscritos para o cargo supra mencionado, observado os termos os termos do
Edital nº 001/2013 da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul -ES.
Obs: Não esquecer de anexar cópia do comprovante de pagamento, sobe pena de não processamento destas informações.

Assinatura do Candidato
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Mimoso do Sul – ES., _____ de ______________ de 2013

