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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 01 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
Nº 01/2017 

 
 

A COMISSÃO DE TESTE SELETIVO, da PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL, Estado de 
Mato Grosso, designada pela Portaria nº 002/2017, neste ato representada pelo Presidente abaixo 
subscrito, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, e de conformidade com a Lei 
Municipal nº 633 e com o Decreto nº 1.062, ambos de 03 de janeiro de 2017, torna público a seguinte 
alteração ao Edital de Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2017: 
 
I – Fica modificada a redação do Subitem 2.1 do ITEM 2 – DAS INSCRIÇÕES, constante da página 2 
do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2017, que trata dos documentos para 
fins de inscrição, passando a ter a seguinte redação: 
 
2 -  DAS INSCRIÇÕES   
 
A inscrição implica em conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital 
e será realizada na Modalidade Presencial, nos dias 06 de janeiro até 13 de janeiro de 2017, das 
07:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, exceto sábados, domingos e feriados, na 
Recepção da Prefeitura Municipal de União do Sul, localizada na Avenida Curitiba, nº. 94, Centro, 
União do Sul – MT, ou presencial mediante procuração com assinatura do outorgante reconhecida 
em cartório. 
 
2.1 – No ato da inscrição o candidato deverá informar dados pessoais para preenchimento da 
ficha de inscrição (modelo próprio), e assiná-la na presença do servidor(a) designado(a) para 
o trabalho de inscrição, anexando os seguintes documentos: 

 Fotocópia legível da Carteira de Identidade; 
 Fotocópia legível do Cartão do CPF; 
 Fotocópia legível do Título de Eleitor; 
 Comprovante de endereço. 
 
II - Este Edital Complementar nº 01 ao Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 01/2017 entra em 
vigor na data de sua publicação. 
 
 

União do Sul – MT, 05 de janeiro de 2017. 
 
 

 

ERINEU DIESEL 
Presidente da Comissão de Teste Seletivo 

 
 

 
 




