EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020, DE 15 DE JANEIRO DE 2020.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS/TO
ERRATA 06 – DIÁRIO ELETRÔNICO Nº 309/2020
O Município de Arraias, Estado do Tocantins torna público aos interessados a Retificação do Edital 001/2020, de Concurso Público,
cujas alterações estão elencadas a seguir, pelas seguintes razões: A Lei 9.504/97, em seu artigo 73, inciso V, estabelece as seguintes
determinações: Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade
de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: (...) V – nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa
causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover,
transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena
de nulidade de pleno direito.... Em detrimento da legislação retromencionada, apresentamos as seguintes modificações:
1 – ITEM 1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - O concurso público visa o provimento de 172 vagas para posse dentro do período de validade do Concurso e
formação de cadastros de reservas de acordo com a demanda que surgirem, a ser distribuídas as vagas, entre os aprovados
remanescentes, obedecendo a ordem cronológica de classificação, distribuídas em níveis: Fundamental Completo, Fundamental
Incompleto, Médio e Superior, conforme cargos constante do Quadro de Pessoal deste edital, que demonstra cargos, carga horária,
número de vagas, cadastro de reserva e remunerações, bem como os requisitos de escolaridade/habilitação mínima exigida e
descrição sumária das atividades dos cargos.
2 – Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital. O Edital será consolidado de forma a contemplar a alteração desta
retificação.
3 - Esta retificação entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se, Cumpre-se.

Arraias/TO, 15 de março de 2020.
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