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    EDITAL DE ABERTURA - CONCURSO PÚBLICO N° 02/2021 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 02 

  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO, torna pública a retificação do Edital de Abertura do 

Concurso Público 02/2021, nos termos do item 10.10 do referido edital, conforme segue: 

Onde se lê: 

1.2. Os empregos, as vagas, a escolaridade, as exigências, a carga horária semanal, os vencimentos e os 
valores de inscrição são estabelecidos abaixo: 

 
Cód. 

Emprego 
Escolaridade / Requisitos/ Carga 

Horária Semanal 

201 Guarda Civil Municipal – Fem. 

Ensino Médio Completo, carteira de 
habilitação A, C ou superior /Ter idade 
mínima de 18 (dezoito) anos 
completos, conforme disposto no 
inciso V do artigo 10 da Lei Federal nº 
13.022 de 08 de agosto de 2014 Altura 
mínima de 1,60 /40 horas semanais ou 
plantão de 12x36h 

202 Guarda Civil Municipal - Masc. 

Ensino Médio Completo, carteira de 
habilitação A e C ou superior /Ter 
idade mínima de 18 (dezoito) anos 
completos, conforme disposto no 
inciso V do artigo 10 da Lei Federal nº 
13.022 de 08 de agosto de 2014 Altura 
mínima de 1,65 /40 horas semanais ou 
plantão de 12x36h 

 
Leia-se: 
 

1.2. Os empregos, as vagas, a escolaridade, as exigências, a carga horária semanal, os vencimentos e os 
valores de inscrição são estabelecidos abaixo: 

Cód. Emprego 
Escolaridade / Requisitos/ Carga 

Horária Semanal 

201 Guarda Civil Municipal – Fem. 

Ensino Médio Completo, carteira de 
habilitação A e C ou superior /Ter 
idade mínima de 20 (vinte) anos e 
idade máxima de 50 (cinquenta) anos, 
Altura mínima de 1,60, e os demais 
requisitos previstos na Lei Municipal 
1.391/2007 e alteração pela Lei 
Municipal nº 2.016/2020 /40 horas 
semanais ou plantão de 12x36h 

202 Guarda Civil Municipal - Masc. 

Ensino Médio Completo, carteira de 
habilitação A e C ou superior /Ter 
idade mínima de 20 (vinte) e idade 
máxima de 50 (cinquenta) anos, Altura 
mínima de 1,65, e os demais 
requisitos previstos na Lei Municipal 
1.391/2007 e alteração pela Lei 
Municipal nº 2.016/2020 /40 horas 
semanais ou plantão de 12x36h 
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Todos os demais itens do Edital de Abertura permanecem inalterados. 

 

Capela do Alto, 19 de novembro de 2021 
 

PÉRICLES GONÇALVES 
Prefeito Municipal   

 


