
TERMO DE RETIFICAÇÃO DO DITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07/2017 
 

Retifica parcialmente o Edital de Convocação Nº 07/2017, de 10 de 
março de 2017, para cancelar a convocação de candidata classificada ao 
cargo de Agente Administrativo Educacional, no Processo Seletivo 
Simplificado nº 01/2017, e dá outras providências. 

 
 
 O senhor ERINEU DIESEL, Secretário Municipal de Administração de União do Sul, Estado de 
Mato Grosso; tendo em vista a edição e publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07/2017, 
datado de 10 de março de 2017, referente ao Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2017, realizado em 
24 de janeiro de 2017 e homologado em 06 de fevereiro de 2017; 
 
 Considerando que houve um lapso involuntário de parte do Departamento de Recursos 
Humanos com relação à convocação da candidata classificada ao cargo de Agente Administrativo 
Educacional, Sra. Maria Raila de Souza Ferro Santos, quando não foi percebida em tempo a falta de 
vaga autorizada em lei, o que impede sua convocação e contratação ao cargo de Agente 
Administrativo Educacional sem antes ampliar-se o número de vagas através de lei municipal; 
 
 1 - Diante do acima exposto, DECLARA sem validade e cancela temporariamente a 
convocação da candidata Sra. Maria Raila de Souza Ferro Santos – Nº de Inscrição: 112 – 
Classificação: 1ª Classificada, convocada através do Edital de Convocação nº 07/2017 de 10/03/2017 
para o cargo de Agente Administrativo Educacional. 
 
 2 – Fica garantido à candidata Maria Raila de Souza Ferro Santos o direito de continuar na lista 
de espera para futura convocação para o cargo na qual encontra-se na posição de 1ª classificada, 
resguardado o interesse da administração; 
 
 3 – Fica ratificado e mantido em plena vigência o EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07/2017 de 
10 de março de 2017 no que não contraria o disposto no presente Termo de Retificação. 
 
 4 – Este Termo de Retificação do Edital de Convocação Nº 07/2017 entra em vigor nesta data 
mediante afixação e publicação na imprensa oficial. 
 

UNIÃO DO SUL – MT, 14 de março de 2017. 
 
 

 ERINEU DIESEL 
Secretário Mun. de Administração 

 
 




