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EDITAL DO PROCES .. ,O SELETIVO SIM PLIFICADO Nº 01/2017

Errata nº 02/2017
A presente ERRATA é ora levadã a efe•to para retificar parcialnFnte o Editul. A COMISSÃO
ORGANIZADORA DO PROCESSO

~E LET IVO

SIMPLIFICADO tornri público, para conhecimento e

esclarecimento dos intere ssados prir<:1 fazer r:onsta r no Edital a segu1nt;:. wr P.çan

Onde se lê:

A Câmara Municipal de São Gabriel dé Palha. atraves da Comissão Es;it:c1ai in~,titui da pela Portaria nº
Prow~ so

058/2017 , de 20 de abril de 2017. tori a pública a realização do

vistas ·a contratação temrnporá ria de t 2 Au;.-i!iares de Serviços Ge: a1s · a: ..

C-3eir.trvo Simplificado, corr.
.-z:!_'a~·trc:

d9 reserva par:

Palha, conforme especifica o Art 37. ,ciso 'X da Constituição Feder a · .:: Lei ri° 2.650, de 10 dE

maio de 2017.

Leia-se:

A Câmara Municipal de São Gabriel d< Palha através da Comissao l::S'i•"cial inst1tu1lia pela Portaria n'
058/201 7, de 20 de abril de 2017 tor 1a pública a realização do Processo Seletivo Simplificado, corn
vistas 'a contratação te mmporár1c1 de ! 2 Auxil iares de Se rviços Ge1ais 1, 1ais ,-adaslru de reserva . pai e'
atendimento às necessidades de exce1 . :;ional interesse público da Càmd1 ri rvtmicipai de São Gabriel da
Palha, conforme especifica o Ar t

:•i

1

iciso 1>\ da Constituição Federal

L

a Lei nº 2.651, de 10 de

maio de 2017.
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Onde se lê:

1.1

As contratações tempo1arias serão admitidas em confo1111idade com a Lei nº 2.109,

de 20 de dezembro de 201 Oe de acordo com as normas contidas neste Ed ital.

Leia-se:
1.2

As contratações tempm3rias serão admitidas em confo1.r1dacle ..:orn a Lei nº 2.651,

de 10 de maio de 2017 e je acordo com as normas cont1d3~ ne...,te

~dil.:i

FASLEY TEIXEIRA DA SILVA

Presidente da Comissão O:ganizndcra
cio Processo Seletivo Sirnplif1caclc

//

''·

