PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES
EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 002/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES,
ESTADO DE SÃO PAULO, usando de suas atribuições legais, com supervisão da
Comissão Organizadora do concurso público nomeada pela portaria nº 1230 de
31 de Agosto de 2018, RETIFICA os seguintes itens do edital de abertura de
inscrições e instruções especiais, a saber:
5 – DAS INSCRIÇÕES
5.2.1 – o candidato para fazer a sua inscrição deverá seguir as seguintes
instruções:
e) efetuar o pagamento do boleto referente ao valor da inscrição, após 02 (dois)
dias úteis a efetivação da inscrição ou no máximo na data do vencimento que
aparecerá no referido boleto.
5.3 – O valor da inscrição realizada pelo candidato diretamente via internet
deverá ser paga somente através do boleto bancário, em qualquer agência
bancária ou terminal de auto-atendimento, até a data determinada no BOLETO.
As inscrições via internet serão encerradas no dia 29 de março de 2019 às 16h00.
O candidato que realizar sua inscrição nos dias 28 e 29 de março de 2019, o seu
boleto sairá com vencimento para o dia 01 de abril de 2019, prazo final para o
pagamento do mesmo. Não serão aceitas inscrições em que o pagamento do
boleto ou a realização da inscrição for feita após as datas limites, ou seja, para
fazer a inscrição a data limite será 29 de março de 2019 às 16h00 e para
pagamento do boleto das inscrições feitas nos dias 28 e 29 de março de 2019 o
prazo de pagamento sairá impresso no boleto como dia 01 de abril de 2019.
8 – DA PROVA ESCRITA/OBJETIVA
8.16 – A prova escrita/objetiva será aplicada no dia 07 de abril de 2019 ou no dia
14 de abril de 2019, com duração de 2h30 (duas horas e trinta minutos).
OBSERVAÇÃO – todos os candidatos inscritos neste concurso prestarão uma
única prova escrita/objetiva, que para tanto poderão ser convocados para prestala no dia 07 de abril de 2019 ou no dia 14 de abril de 2019. A convocação para
prestar a prova será feita por edital indicando dia, hora e local, após o termino do
prazo para inscrição que será dia 29 de março de 2019 às 16h00. A referida
convocação
será
publicada
nos
sites
www.suporterh.net.br
e
www.cidadeembudasartes.sp.gov.br e afixada nos quadros de avisos na
prefeitura.

OBSERVAÇÃO: Ao final das provas os dois últimos candidatos deverão
permanecer na sala, sendo liberados somente quando ambos as tiverem
concluído e entregue seus respectivos gabaritos preenchidos, quando então,
rubricarão o envelope contendo os gabaritos de todos os candidatos daquela
sala.
15 – DA NOMEAÇÃO
15.6 – ATESTADO DE ANTECENDETES CRIMINAIS EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA DA ÁREA DO DOMICILIO DO CANDIDATO, em original.
RATIFICAR todos os demais itens do edital nº 002/2019 do concurso público de
provas da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Embu das Artes.
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