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O Prefeito do Município de Salinas da Margarida, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber aos 
interessados que: 
 
 
PÁGINA 37, ONDE SE LÊ:  
 
[...] 
8. DA HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO 
8.1 Será HABILITADO no Processo Seletivo o candidato que: 

a) enviar os títulos na forma, prazo e procedimentos estabelecidos no capítulo 7, obtiver a nota mínima maior ou 
igual a 30% do total de pontos ofertados; 
b) cuja classificação for inferior ou igual a 3 (três) vezes o número de vagas ofertadas, conforme Quadro 2: 

8.2 Será INABILITADO do Processo Seletivo o candidato que: 
a) não enviar os títulos na forma, prazo e procedimentos estabelecidos no capítulo 7. 
b) não obtiver nota maior ou igual a 30% do total de pontos ofertados; 
c) cuja classificação for superior a 3 (três) vezes o número de vagas ofertadas, conforme Quadro 2: 

 
[...] 
 
LEIA-SE: 
 
[...] 
8. DA HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO 
8.1 Será HABILITADO no Processo Seletivo o candidato que: 

a) enviar os títulos na forma, prazo e procedimentos estabelecidos no capítulo 7, obtiver a nota mínima maior ou 
igual a 20% do total de pontos ofertados; 
b) cuja classificação for inferior ou igual a 3 (três) vezes o número de vagas ofertadas, conforme Quadro 2: 

8.2 Será INABILITADO do Processo Seletivo o candidato que: 
a) não enviar os títulos na forma, prazo e procedimentos estabelecidos no capítulo 7. 
b) não obtiver nota maior ou igual a 20% do total de pontos ofertados; 
c) cuja classificação for superior a 3 (três) vezes o número de vagas ofertadas, conforme Quadro 2: 

 
[...] 
 
Salinas da Margarida, 17 de fevereiro de 2022. 
 
 
 

WILSON RIBEIRO PEDREIRA 
Prefeito do Município de SALINAS DA MARGARIDA 


