
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA 
Estado de Minas Gerais 

ERRATA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MANTENA-EDITAL Nº 002/2018 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA/MG, no uso de suas atribuicóes, publica 
ERRATA junto ao Edita! do Processo Seletivo Simplificado denº 002/2018, para nele fazer 
constar que: 

ONDE SE LE: 

4.3. No envelope deverá conter: 
a) Os documentos exigidos como requisito conforme constam no item 7 deste edita] 

( obrigatório ); 
b) Os documentos necessários para classificacáo do candidato, conforme descrito no 

ítem 8 deste edital; 

LEJA-SE: 

4.3. No envelope deverá conter: 
a) Os documentos exigidos como requisito conforme constam no item 6 deste edita! 

( obrigatório ); 
b) Os documentos necessários para classificacáo do candidato, conforme descrito no 

ítem 7 deste edital; 

ONDE SE LE: 

6.1. 
1 - fotocópia de um dos Documentos oficiais de identificacáo a seguir relacionados: 
a) 
b) 
e) 
II- 
111- 
IV- 
V - Comprovante de residencia (água, luz, telefone); 

Em relacáo a apresentacáo do comprovante de residencia, caso o mesmo esteja em nome: 
a) do cónjuge, apresentar certidáo de casamento; e 
b) de terceiros, o candidato deverá apresentar também declaracáo em original emitida pelo 
proprietário do imóvel com firma reconhecida em cartório, informando o vínculo existente 
entre os mesmos. 

LEIA-SE: 

6.1. 
1- fotocópia de um dos Documentos oficiais de identificacáo a seguir relacionados: 
a) 
b) 
e) 
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11- 
111- 
IV- 
V - Comprovante de residencia (água, luz, telefone); 

Em relacáo a apresentacáo do comprovante de residencia, caso o mesmo esteja em nome: 
a) do cónjuge, apresentar certidáo de casamento; e 
b) de terceiros, o candidato deverá apresentar também declaracáo em original emitida pelo 
proprietário do imóvel, informando o vínculo existente entre os mesmos. 

JOÁO RUFINO SOBRINHO 
Prefeito Municipal 
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