
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/ MG  
PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 01/2016 

RETIFICAÇÃO Nº 03 DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2016 

 

A Prefeitura Municipal de Boa Esperança/MG, usando de suas atribuições legais nos termos da Constituição Federal, resolve RETIFICAR o 

Edital de abertura do Processo Seletivo Edital nº 01/2016, conforme segue: 

 

NO CAPÍTULO 9. DA CHECAGEM DE PRÉ-REQUISITOS 

Inclui-se: 

9.5.1. Pode a Comissão, estabelecida no item anterior, realizar diligências para certificar-se da veracidade da documentação 

apresentada pelo candidato, estando o candidato sujeito às penalidades da Lei se constatado omissão de informações e (ou) 

apresentação de informações inverídicas e (ou) falsificação e (ou) fraude da documentação apresentada. 

 

Inclui-se: 

9.8.1. Será, também, eliminado do Processo Seletivo o candidato que, na diligência eventualmente realizada pela Comissão 

estabelecida no item 9.5 deste Capítulo, for constatado que não reside no local informado na documentação apresentada, estando o 

candidato sujeito às penalidades da Lei. 

 

NO ANEXO V – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

Leia-se como segue e não como constou: 

 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 
Processo Seletivo nº 01/2016 – Prefeitura Municipal de Boa Esperança 

 
 
 
 

Eu, ______________________________________________________________________, (nome completo) inscrito(a) no CPF 

sob o nº ____________________________________________, DECLARO para comprovação de residência, sob as penas da 

Lei (art. 2º da Lei nº 7.115/83), que o(a) Sr(a), 

_______________________________________________________________________,  (nome completo) inscrito(a) no 

CPF/MF sob o nº ___________________________________________, é residente, desde ______________ (data de início da 

residência), no endereço (conforme comprovante apresentado): 

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________. 

(endereço completo) 

 

Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar na sanção penal prevista no art. 299 do 

Código Penal, conforme transcrição abaixo: 

“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o 

fato juridicamente relevante. 

Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o 

documento é particular.” 

 

Boa Esperança, __________ de _______________________ de 2016. 

 

 

Assinatura do(a) declarante 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/ MG  
PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 01/2016 

 

 

 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital nº01/2016 do Processo Seletivo para a Prefeitura Municipal de Boa Esperança/MG. 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital. 

 

Boa Esperança, 25 de novembro de 2016. 
 

ANTÔNIO CARLOS VILELA 
Prefeito Municipal de Boa Esperança /MG 

 
 


