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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 

 
EDITAL DE ABERTURA Nº 04/2019 DE 15/03/2019 

 
1º TERMO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL N.º 04/2019 

 
Na presente data, trazemos a público, para conhecimento dos interessados, o 1º Termo de Alteração do Edital n.º 04/2019. 

 Onde se lê 
 

1.1 - O prazo de validade do Processo Seletivo é de 02 (dois) meses, contados da data da 

homologação do seu resultado final, podendo ser prorrogado de acordo a necessidade e,  a 

critério da Prefeitura Municipal de Diamantina. 

 
1.2 - Os Contratos deverão ter o prazo de validade em até 25.06.2019. 

 

3.6.1 A Agência dos Correios de Diamantina, terá um caixa específico no período de inscrição constante 

no Anexo II, para recebimento dos documentos de inscrição de segunda a Quarta feira das 9:00 

horas às 17:00 horas. Somente serão aceitos documentos postados com data limite de postagem até 

o dia  21/03/2019. 

 
 

ANEXO II 
 

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Período de Inscrições com entrega de documentos                      19,20 e 21  de Março de 2019 
 

Conforme Edital, Itens: 
 

3.5. O candidato, para se inscrever no processo seletivo, deverá preencher o 
formulário de inscrição disponível para impressão no site 
www.diamantina.mg.gov.br (Anexo III), e anexar a documentação exigida 
relacionada no item 3.7 deste Edital. 

 

3.6. A documentação deverá entregue na Agência dos Correios de 
Diamantina situada na Praça Corrêa Rabelo n.º 93, Centro, com postagem por 
carta registrada. 

 

3.6.1 A Agência dos Correios de Diamantina, terá um caixa específico no 
período de inscrição constante Anexo II, para recebimento dos documentos 
de inscrição com atendimento  de  Segunda a Quarta  Feira das 9:00 horas às 
17:00 horas. Somente serão aceitos documentos postados com data limite de 
postagem até o dia 21/03/2019. 

 
O candidato deverá apresentar toda a documentação exigida neste edital, 
acondicionada em envelope lacrado, estando consignado na parte de fora do 
mesmo o remetente com o respectivo endereço e o destinatário na seguinte 
forma: 

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N.º 04/2019   de 
1 5 / 0 3 / 2 0 1 9  
CARGO PLEITEADO 
RUA DA GLÓRIA, N.º 394, CENTRO, DIAMANTINA/MG, CEP 39100-000 

 
 

 Leia-se 
 

 

1.3 O prazo de validade do Processo Seletivo é de 05 (cinco) meses, contados da data da 

homologação do seu resultado final, podendo ser prorrogado de acordo a necessidade e,  a 

critério da Prefeitura Municipal de Diamantina. 

 
1.4 - Os Contratos deverão ter o prazo de validade em até 30.09.2019 ,podendo ser prorrogado de 

acordo  as necessidades. 

 

3.6.1 A Agência dos Correios de Diamantina, terá um caixa específico no período de inscrição constante 

no Anexo II, para recebimento dos documentos de inscrição de Terça a Quinta feira das 9:00 horas às 

17:00 horas. Somente serão aceitos documentos postados com data limite de postagem até o dia  

21/03/2019. 

 
 
 

http://www.diamantina.mg.gov.br/
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ANEXO II 
 

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

Período de Inscrições com entrega de documentos                      19,20 e 21  de Março de 2019 
 

Conforme Edital, Itens: 
 

3.7. O candidato, para se inscrever no processo seletivo, deverá preencher o 
formulário de inscrição disponível para impressão no site 
www.diamantina.mg.gov.br (Anexo III), e anexar a documentação exigida 
relacionada no item 3.7 deste Edital. 

 

3.8. A documentação deverá entregue na Agência dos Correios de 
Diamantina situada na Praça Corrêa Rabelo n.º 93, Centro, com postagem por 
carta registrada. 

 

3.8.1 A Agência dos Correios de Diamantina, terá um caixa específico no 
período de inscrição constante Anexo II, para recebimento dos documentos 
de inscrição com atendimento  de  Terça  a Quinta   Feira das 9:00 horas às 
17:00 horas. Somente serão aceitos documentos postados com data limite de 
postagem até o dia 21/03/2019. 

 
O candidato deverá apresentar toda a documentação exigida neste edital, 
acondicionada em envelope lacrado, estando consignado na parte de fora do 
mesmo o remetente com o respectivo endereço e o destinatário na seguinte 
forma: 

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N.º 04/2019   de 
1 5 / 0 3 / 2 0 1 9  
CARGO PLEITEADO 
RUA DA GLÓRIA, N.º 394, CENTRO, DIAMANTINA/MG, CEP 39100-000 

 
Diamantina 19 de Março de 2019, 

 
 

Graciana dos Santos Leal Maria das Graças P da Silva              Elinara Cristina de O S de Paula   
 Presidente da Comissão                                    Membro   da Comissão                            Membro da Comissão 
                                                                                                       

 
 
 

Flavia Karla da Cruz Mota 
Membro da Comissão 

                              
 
 

Heliomar Valle da Silveira 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 
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