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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2020 –  

PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE SELEÇÃO N° 003/2020   

 
 

Dispõe sobre a retificação do edital de seleção n°. 003/2020, 
processo seletivo simplificado 2020, para adequação da 
legislação aplicável ao certame. 

 

 

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, torna público o 
PRIMEIRO Termo de Retificação ao edital de seleção nº. 003/2020, processo seletivo simplificado 
2020, para retificar a súmula e os itens 1.1 e 1.5, PARA ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

AO CERTAME, conforme abaixo: 
 
ONDE SE LÊ: 
 

Dispõe sobre a realização do Processo Seletivo Simplificado, com vistas à contratação de Professor (a) 
Substituto (a) por tempo determinado, para atender às necessidades temporárias, no exercício 2021, nos termos 
da Lei Municipal nº 907/2015. 

 

LEIA-SE: 
 

Dispõe sobre a realização do Processo Seletivo Simplificado, com vistas à contratação de Professor (a) 
Substituto (a) por tempo determinado, para atender às necessidades temporárias, no exercício 2021, nos termos 
da Lei Municipal nº 1.261/2021. 

 
ONDE SE LÊ:  
 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado 2020, nos termos da Lei Municipal nº 907/2015, destina-se a 
selecionar candidatos (a), em caráter temporário para suprir as vagas necessárias para atendimento da 
continuidade e eficiência do serviço público municipal na área educacional do município de Carlinda-MT. 

 
LEIA-SE: 
 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado 2020, nos termos da Lei Municipal nº 1.261/2021, destina-se a 
selecionar candidatos (a), em caráter temporário para suprir as vagas necessárias para atendimento da 
continuidade e eficiência do serviço público municipal na área educacional do município de Carlinda-MT. 

 
ONDE SE LÊ: 
 

1.5 O regime jurídico para contratação temporária dos cargos disponíveis no presente processo 
seletivo será regido pelo direito administrativo, na forma prevista pela Lei Municipal nº 892/2015. 

 
 

 

LEIA-SE: 
 

1.5 O regime jurídico para contratação temporária dos cargos disponíveis no presente processo 
seletivo será regido pelo direito administrativo, na forma prevista pela Lei Municipal nº 1.261/2021 e no que 
couber a Lei Municipal n° 892/2015. 

 

 

Carlinda-MT, 26 de janeiro de 2021. 
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