
ERRATA 

EDITAL Nº 004/2019
PMCMV – Conjunto Habitacional Residencial Luiz Agostini - Luizão Agostini - 222UH

O  EDITAL  Nº  004/2019  -  PMCMV  –  Conjunto  Habitacional  Residencial  Luiz
Agostini - Luizão Agostini - 222UH, publicado no site da Prefeitura do Município de Jahu no dia
04 de Julho de 2019, que dispõe sobre o cumprimento ao Decreto Municipal nº 7.511, de 24 de
Abril  de 2019, onde TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, a relação dos
candidatos CONVOCADOS para apresentação de documentos (Sorteados e 30% da lista de
Suplentes conforme Artº 6 inciso X) conforme Art.º 8 do Decreto Municipal nº 7.511, de 24 de
Abril  de  2019,  para  o  Conjunto  Habitacional  Residencial  Luiz  Agostini  -  Luizão  Agostini  –
222UH, Programa Minha Casa Minha Vida – FAIXA 1, publica-se esta errata para corrigir o
ocorrido, todavia o equívoco não prejudicara aos interessados em entregar os documentos,
motivo pelo qual manteremos o dia e horário nele descrito. 

Onde se lê:
Em decorrência do número de unidades habitacionais destinadas ao GRUPO 1 e a quantidade
de inscritos, informamos que será necessário efetuarmos 3 sorteios para a seleção das 118
famílias sorteadas e 118 famílias para a lista de suplente, dessa forma fica definido A Extração
da Loteira Federal do dia 06 de abril e 10 de abril de 2019 para sorteio, assim preenchendo as
listagens  do  Grupo  1.  Caso  mesmo com esses sorteios  não  ocorra  o  preenchimento  das
listagens,  será  sempre  utilizado  sucessivamente  o  sorteio  de  sábado  e  quarta-feira
subsequentes até o preenchimento das vagas.  

Leia-se:
Em decorrência do número de unidades habitacionais destinadas ao GRUPO 1 e a quantidade
de inscritos, informamos que será necessário efetuarmos 3 sorteios para a seleção das 118
famílias sorteadas e 118 famílias para a lista de suplente, dessa forma fica definido A Extração
da Loteira Federal do dia 06 de Julho e 10 de Julho de 2019 para sorteio, assim preenchendo
as listagens do Grupo 1. Caso mesmo com esses sorteios não ocorra o preenchimento das
listagens,  será  sempre  utilizado  sucessivamente  o  sorteio  de  sábado  e  quarta-feira
subsequentes até o preenchimento das vagas.  

Jahu, 04 de Julho de 2019

GIULIANO GRISO
Secretário de Habitação

                        


