PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE,
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
ESTADO DE RONDÔNIA

ERRATA Nº 1
EDITAL 002/2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
A Comissão de Processo Seletivo Simplificado, designada pela Portaria n° 032
de 25 de março de 2019, visando à contratação de pessoal, por tempo
determinado para atender as necessidades temporárias de excepcional
interesse público, torna público ERRATA nº 1, Edital nº 002/2019, para nele
fazer constar o que segue:
3. INSCRIÇÕES
ONDE SE LÊ:
3.1.3 As inscrições serão realizadas pelo candidato exclusivamente via internet
que ficarão abertas no período das 00h00min dia 12 de abril de 2019 até às
23:59 h do 17 de abril de 2019.
LEIA-SE:
3.1.3 As inscrições serão realizadas pelo candidato exclusivamente via internet
que ficarão abertas no período das 00h00min dia 12 de abril de 2019 até às
23:59 h do 21 de abril de 2019.

ONDE SE LÊ:
3.1.4 Para realizar a inscrição o candidato deverá:
a) Acessar o endereço eletrônico www.coloradodooeste.ro.gov.br clicar no link
que dá acesso à página de inscrição, preencher os campos e as solicitações
feitas conforme os procedimentos estabelecidos neste edital.
b)Ler as instruções e preencher eletronicamente os campos de inscrição de
forma completa e correta;
c) Revisar os dados informados antes de concluir e só após selecionar o
campo confirmando estar ciente das informações apresentadas no presente
edital exigidas no Processo Seletivo Simplificado e concluir a inscrição;
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LEIA-SE:
3.1.4 Para realizar a inscrição o candidato deverá:
a) Acessar o endereço eletrônico www.coloradodooeste.ro.gov.br clicar no link
que dá acesso à página de inscrição, preencher os campos e as solicitações
feitas conforme os procedimentos estabelecidos neste edital.
b)Ler as instruções e preencher eletronicamente os campos de inscrição de
forma completa e correta;
c) Revisar os dados informados antes de concluir e só após selecionar o
campo confirmando estar ciente das informações apresentadas no presente
edital exigidas no Processo Seletivo Simplificado e concluir a inscrição;
d) Após realizar a inscrição no endereço eletrônico informado, caso o candidato
tenha dificuldade em anexar seus documentos, poderá o candidato estar
enviando toda documentação exigida no edital, juntamente com sua ficha
de inscrição para o Email: processoseletivopmcol2019@gmail.com.
4. DOS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS QUE ABRANGEM OS CARGOS
DISPONIVEIS
ONDE SE LÊ:
4.1.1 Para os cargos de acordo com o item 2.1.1 ao 2.1.4, serão aceitas
somente as inscrições dos candidatos que enviar eletronicamente, na forma
definida no presente edital, cópia digitalizada dos seguintes documentos com
informações pessoais descritos no quadro abaixo:
LEIA-SE:
4.1.1 Para os cargos de acordo com o item 2.1.1 ao 2.1.13, serão aceitas
somente as inscrições dos candidatos que enviar eletronicamente, na forma
definida no presente edital, cópia digitalizada dos seguintes documentos com
informações pessoais descritos no quadro abaixo:
5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
ONDE SE LÊ:
5.1 A homologação das inscrições dos candidatos inscritos no presente
Processo Seletivo Simplificado será divulgada no dia 18/04/2019, no mural da
Prefeitura de Colorado do oeste RO e no site www.coloradodooeste.ro.gov.br e
no site Oficial do Município www.diariomunicipal.com.br de acordo com
Cronograma previsto no anexo II.
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LEIA-SE:
5.1 A homologação das inscrições dos candidatos inscritos no presente
Processo Seletivo Simplificado será divulgada no dia 23/04/2019, no mural da
Prefeitura de Colorado do oeste RO e no site www.coloradodooeste.ro.gov.br e
no site Oficial do Município www.diariomunicipal.com.br de acordo com
Cronograma previsto no anexo I do Edital.
ANEXO I
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2019
ONDE SE LÊ:
Publicação do Edital

10/04/2019

Período de inscrição

12 a 17/04/2019

Homologação e divulgação dos candidatos inscritos

18/04/2019

Periodo para interposição de recurso da homologação
das inscrições

22/04/2019

Período para análise dos recursos impetrados quanto a
homologação das inscrições

23/04/2019

Análise dos currículos

24 e 26/04/2019

Divulgação do resultado preliminar

26/04/2019

Período de recurso contra o resultado preliminar

29/04/2019

Analise dos recursos apresentados

30/04/2019

Homologação das Inscrições
classificações dos candidatos

e

as

respectivas

02/05/2019

LEIA-SE:
Publicação do Edital

10/04/2019

Período de inscrição

12 a 21/04/2019

Homologação e divulgação dos candidatos inscritos

23/04/2019

Periodo para interposição de recurso da homologação
das inscrições

24/04/2019
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Período para análise dos recursos impetrados quanto a
homologação das inscrições

25/04/2019
26 a 29/04/2019

Análise dos currículos
Divulgação do resultado preliminar

30/04/2019

Período de recurso contra o resultado preliminar

02/05/2019

Analise dos recursos apresentados

03/05/2019

Homologação das Inscrições
classificações dos candidatos

e

as

respectivas

Comissão Organizadora

06/05/2019

