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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

17. DA CLASSIFICAÇÃO
Onde se lê:
17.3. Havendo empate na apuração total dos pontos, será dada preferência para efeito de classificação final, pela ordem, ao
candidato que sucessivamente:
a) se idoso, amparado pela Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), ao de idade mais avançada;
b) quando não idoso, obtiver o maior número de pontos nas provas na seguinte sequência, conforme cargo/emprego:
I. Conhecimentos Específicos ou Conhecimentos Gerais;
II. Língua Portuguesa.
III. Tiver mais idade levando-se em consideração o ano, mês e o dia do nascimento.
17.4. Nos casos em que o empate persistir, mesmo depois de aplicados todos os critérios de desempate, previstos o subitem 17.3
deste Edital, a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata junto à FADECIT realizará sorteio público a ser acompanhado pelos
candidatos empatados e pela Controladoria do Município.
17.5. No Resultado Final deste Concurso Público os candidatos aprovados constarão na ordem crescente de classificação.
Leia-se:
17.3. Havendo empate na apuração total dos pontos, será dada preferência para efeito de classificação final, pela ordem, ao
candidato que sucessivamente:
a) se idoso, amparado pela Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), ao de idade mais avançada;
b) quando não idoso, obtiver o maior número de pontos nas provas na seguinte sequência, conforme cargo/emprego:
I. Conhecimentos Específicos ou Conhecimentos Gerais;
II. Língua Portuguesa.
III. Tiver mais idade levando-se em consideração o ano, mês e o dia do nascimento.
IV. Ter exercido a função de jurado, por força do art. 440 do Código de Processo Penal;
17.4. Nos casos em que o empate persistir, mesmo depois de aplicados todos os critérios de desempate, previstos o subitem 17.3
deste Edital, a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata junto à FADECIT realizará sorteio público a ser acompanhado pelos
candidatos empatados e pela Controladoria do Município.
17.5. No Resultado Final deste Concurso Público os candidatos aprovados constarão na ordem crescente de classificação.

