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O Prefeito do município de Braúnas, JOVANI DUARTE MENEZES, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO para 
conhecimento e esclarecimento dos interessados, o primeiro termo de retificação ao edital de Processo Seletivo Público nº 01/2021. 
(ALTERAÇÃO: da numeração dos anexos e da data de entrega dos títulos no Cronograma). 
 

1 – O ITEM 8 – DAS PROVAS  
 

O item 8 – DAS PROVAS, subitens 8.1.2.9 e 8.1.2.14 do edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021 passa a 
vigorar nos termos previstos dessa retificação: 
 

8.1.1.9 Os títulos deverão ser encaminhados via postal, endereçados à ELO ASSESSORIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA., 
sediada à Rua Ilmenita, 220 – sala 203, bairro Camargos, CEP: 30.520-060, Belo Horizonte, Minas Gerais, postados, 
impreterivelmente, até a data estabelecida no CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO (ANEXO VII deste Edital), 
através dos Correios por meio de Aviso de Recebimento – AR (averiguando-se sua tempestividade pela data da 
postagem). 

 
[...] 
 

8.1.1.14 A avaliação dos títulos é de competência da empresa organizadora do Processo Seletivo. 
 

2 – ANEXO VI 
 

O ANEXO VI do edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021 passa a vigorar nos termos previstos dessa 
retificação 

 

3 – ANEXO VII 
 

O ANEXO VII do edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021 passa a vigorar nos termos previstos dessa 
retificação 

 
BRAÚNAS/MG, 06 de julho de 2021. 

 
 
 

JOVANI DUARTE MENEZES  
Prefeito Municipal 
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ANEXO VI 

FICHA INFORMATIVA DE TÍTULOS REFERENTE A CURSOS 

Nome do Candidato:  

Inscrição:  

Função:  

À ELO ASSESSORIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA. 

Processo Seletivo Público - Edital nº 02/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS 

Nesta 
 
a. Tendo em vista o Edital que determina a entrega de títulos referente a cursos, para o PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, venho apresentar 

documentos que atestam minhas qualificações, dando margem à contagem de pontos na prova de títulos conforme disposto no Edital nº 
01/2021. 

 
b. Estou ciente de que os documentos entregues, TODOS AUTENTICADOS OU ORIGINAIS, não serão devolvidos em hipótese alguma, uma vez que 

serão apensados aos demais documentos relativos ao Processo seletivo. 
 
c. Ainda, DECLARO, para efeitos legais, que a falta ou incorreção de qualquer dos documentos que estiverem relacionados nesta ficha é de minha 

única responsabilidade, pois os documentos serão entregues em envelope lacrado e, portanto, não serão conferidos no ato da entrega. 
 
d. Documento(s) entregue(s) (numerar o documento de acordo com o número de ordem especificado abaixo): 
 

ORDEM TÍTULO (Especificar) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 

Em anexo, cópia dos documentos autenticados. 
 
 

__________________________, ______de ____________ de ____. 
 
 
 

___________________________________________________________ 
Assinatura do candidato  
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ANEXO VII 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL 

12/07/2021 
9h ás 23h59 do dia 

12/07/2021 
Período para pedido de isenção de pagamento do valor 
da taxa de inscrição. 

Através do endereço eletrônico www.eloassessoriaeservicos.com.br. 

13/07/2021 - 
Último dia para postagem dos documentos exigidos no 
item 5 deste Edital para pedido de isenção de 
pagamento do valor da taxa de inscrição 

Através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR (averiguando-se sua 
tempestividade pela data da postagem). 

27/07/2021 15h 
Divulgação do resultado dos pedidos de isenção de 
pagamento do valor da taxa de inscrição 

Nos termos do item 1-6 deste Edital. 

27/07/2021 a 
19/08/2021 

15h do dia 
27/07/2021 à15h do 

dia 19/08/2021 
Inscrições dos Candidatos no Processo Seletivo Através do endereço eletrônico www.eloassessoriaeservicos.com.br 

09h às 11h 
Entrega do Laudo Médico pelo candidato que quiser 
concorrer como deficiente 

Através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR (averiguando-se sua 
tempestividade pela data da postagem). 

20/08/2021 - 

Último dia para envio do Laudo Médico pelo candidato 
que quiser concorrer como deficiente 

Através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR (averiguando-se sua 
tempestividade pela data da postagem)Centro 

Último dia para pagamento do valor da taxa de 
inscrição (boleto bancário) 

Estabelecimento bancário, observado o horário de atendimento e das transações 
financeiras de cada instituição 

Até 30/08/2021 15h 

Disponibilização do Comprovante Definitivo de 
Inscrição - CDI de todos os candidatos, divulgação da 
relação de candidatos inscritos, dos locais de realização 
das Provas e confirmação de data e horários de prova. 

Nos termos do item 1-6 deste Edital. 

05/09/2021 
Conforme previsto no 
ANEXO I deste Edital 

Realização das Provas: Objetiva de Múltipla Escolha 
A divulgar, até a data e horário constante do evento anterior, nos termos do item 1-6 
deste Edital. 

05/09/2021 15h 
Divulgação do Gabarito Provisório da Prova Objetiva de 
Múltipla Escolha. 

Nos termos do item 1-6 deste Edital. 

21/09/2021 15h 

Divulgação do Gabarito Definitivo e Resultado Geral 
(em ordem alfabética, contemplando todos os 
candidatos envolvidos, classificados, excedentes, 
reprovados e ausentes), depois de decorrido o prazo 
recursal e emitidos os respectivos pareceres. 

Até 28/09/2021 - Entrega dos títulos dos candidatos 

Através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR (averiguando-se sua 
tempestividade pela data da postagem) endereçados a ELO ASSESSORIA EM SERVIÇOS 
PÚBLICOS LTDA., sediada à Rua Ilmenita, 220 – sala 203, bairro Camargos, CEP: 30.520-
060, Belo Horizonte, Minas Gerais 

Até 05/10/2021 15h 

Divulgação do Resultado Final (em ordem de 
classificação, contemplando somente os candidatos 
classificados e excedentes), depois de decorrido o prazo 
recursal e emitidos os respectivos pareceres. 

Nos termos do item 1-6 deste Edital. 

No prazo máximo 
de 30 (trinta) dias 
após terem sido 

ultimadas todas as 
etapas editalícias 

- Homologação do Resultado final.  Nos termos do item 1-6 deste Edital. 

 

 

 

 

 

http://www.eloassessoriaeservicos.com.br/

