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EDITAL N. 005/2020 - PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO IMEDIATA E  

FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DE COLABORADORES PARA ATUAÇÃO NO DDS 

(SERVICE). 

 

ERRATA 
 

ONDE SE LÊ: 

 

Art.4º. Poderão se inscrever no presente processo de seleção os candidatos que atendam e 

preencham os requisitos descritos abaixo, sob pena de desclassificação devendo o candidato 

preenche-los na data da admissão. Já ato da inscrição o candidato deverá estar em posse todos os 

documentos exigidos, como por exemplo o documento de classe quando for exigido para o cargo.   

 

Para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais: Os candidatos deverão possuir Ensino Fundamental 

completo em Instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação MEC e experiência 

em Serviços Gerais de no mínimo 06 (seis) meses. 

 

Para o cargo de Motorista: Os candidatos deverão possuir Ensino Médio completo em instituição 

devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação MEC, possuir CNH categoria D. 

 

OBS: Vagas também destinadas a candidato PCD – Pessoa com Deficiência. 

 

 

LEIA-SE: 

 

Art.4º. Poderão se inscrever no presente processo de seleção os candidatos que atendam e 

preencham os requisitos descritos abaixo, sob pena de desclassificação devendo o candidato 

preenche-los na data da admissão. Já ato da inscrição o candidato deverá estar em posse todos os 

documentos exigidos, como por exemplo o documento de classe quando for exigido para o cargo.   

 

Para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais: Os candidatos deverão possuir Ensino Fundamental 

incompleto em Instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação MEC e experiência 

em Serviços Gerais de no mínimo 06 (seis) meses. 

 

Para o cargo de Motorista: Os candidatos deverão possuir Ensino Médio completo em instituição 

devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação MEC, possuir CNH categoria D. 

 

OBS: Vaga também destinada a candidato PCD – Pessoa com Deficiência. 
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