
ERRATA DO PROCESSO SELETIVO 001/2019 

Onde lê-se: 

1.4 O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 06 meses prorrogável por mais 

06 meses, contado da data da homologação do resultado final. 

Leia-se: 

1.4 O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 12 meses prorrogável por mais 

12 meses, contado da data da homologação do resultado final. 

Onde lê-se: 

3.DA ESPECIFICAÇÃO DO CARGO 

Cargo Vagas Requisitos Carga Horária Remuneração 

Engenheiro 

Ambiental 

01 Ensino Superior completo em 

Engenharia Ambiental. Possuir 

diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de graduação de 

nível superior em Engenharia 

Ambiental, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC) ou pelo 

Conselho Estadual de Educação 

competente.  

20h/semanais R$ 2.215.19 

 

Leia-se: 

3.DA ESPECIFICAÇÃO DO CARGO 

Cargo Vagas Requisitos Carga Horária Remuneração 

Engenheiro 

Ambiental 

01 Ensino Superior completo em 

Engenharia Ambiental. Possuir 

diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de graduação de 

nível superior em Engenharia 

Ambiental, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC) ou pelo 

Conselho Estadual de Educação 

competente.  

20h/semanais R$ 2.446,57 

 

Onde lê-se: 

8.2 As inscrições serão realizadas na sede da Prefeitura Municipal de Irupi, no setor de 

protocolo, localizada à Rua Jalmas Gomes de Freitas,Nº 51,Centro,Irupi - ES, no período de 

14/01 a 11/01/2019, no horário de 12:30 às 17:30 horas. No ato da inscrição deverão ser 



apresentados os documentos exigidos neste edital,colocados em envelope lacrado pelo 

candidato. 

Leia-se: 

8.2 As inscrições serão realizadas na sede da Prefeitura Municipal de Irupi, no setor de 

protocolo, localizada à Rua Jalmas Gomes de Freitas,Nº 51,Centro,Irupi - ES, no período de 

14/01 a 21/01/2019, no horário de 12:30 às 17:30 horas. No ato da inscrição deverão ser 

apresentados os documentos exigidos neste edital,colocados em envelope lacrado pelo 

candidato. 

Onde lê-se: 

13.1 O resultado preliminar será afixado a partir do dia 30/06/2017 na sede da Prefeitura e 
na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, e ainda disponibilizado no site da 
prefeitura. 
 

Leia-se: 

13.1 O resultado preliminar será afixado a partir do dia 24/01/2019 na sede da Prefeitura e 
na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, e ainda disponibilizado no site da 
prefeitura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


