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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 

EDITAL N°. 002 / 2019 (Guarda Municipal) 

ERRATA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE 
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO FÍSICA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

O MUNICÍPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 

CGC/MF sob o n. 27.165.547/0001-01, com sede na Avenida Florentino Avidos, nº 

01, Centro – CEP 29130-065, Espírito Santo, neste ato representado pelo 

Excelentíssimo Prefeito Municipal, Gilson Daniel Batista, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição 

Federal e legislações infraconstitucionais, como também da Legislação Municipal, 

em especial as Leis 1.596, de 28 de dezembro de 2001 (Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Viana) e 2.918 de 05 de janeiro de 2018 (Criação da 

Guarda Municipal de Viana), torna pública a presente errata do Edital Específico de 

Convocação para a realização do Curso de Formação e Capacitação Física e 

Avaliação Psicológica, conforme instruções a seguir:  

Onde se lê: 

1.4 O Candidato matriculado no Curso de Formação, não poderá exercer cargo 

público de provimento efetivo, em comissão ou em contrato. 

Leia-se: 

1.4 O Candidato matriculado no Curso de Formação não poderá exercer cargo 

público de provimento em comissão ou em contrato por prazo determinado junto a 

este Município. 

 

Onde se lê: 

2.2 Da matrícula  

d) Declaração de que não exerce atividade profissional pública remunerada 

(para aqueles que apresentaram na data da entrega de documentos, declaração de 

que exerciam atividade profissional pública remunerada) com firma reconhecida em 

cartório, acompanhada dos documentos pertinentes que comprovem o afastamento, 

conforme item 1.3. 

Leia-se: 

d) Declaração de opção pela percepção da remuneração de seu cargo ou pela 

ajuda de custo que estabelece o item 12.4 do Edital n°002/2018, no caso de 

servidor público efetivo do Município de Viana/ES.  


