PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRAPUÃ(SP)
CONCURSO PÚBLICO 01/2014
EDITAL Nº 02/20104
RETIFICAÇÃO

A Comissão Organizadora do Concurso Público 01/2014, da Prefeitura do
Município de Irapuã (SP), no uso de suas atribuições legais, torna pública o Edital
de Retificação do concurso público destinado a selecionar candidatos para
contratação de: Servente, Braçal, Lavadeira, Pedreiro, Eletricista, Cozinheira,
Lavador de Veículos e Maquinas, Vigilante, Jardineiro, Zelador do Centro de
Lazer, Visitador Domiciliar, Motorista, Motorista de Gabinete, Técnico
Bibliotecário, Escriturário, Lançador Chefe, Assistente da Contabilidade,
Secretário da Administração Municipal, Assistente Odontológico, Dentista,
Psicólogo, Enfermeira, Farmacêutico Bioquímico, Engenheiro, Assessor
Jurídico, Professor de Educação Física, da Prefeitura Municipal de Irapuã (SP),
regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Irapuã, que passam a
ser considerados, para todos os fins, da seguinte forma:

Edital de Abertura de Inscrições
Onde se lê:
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
Leia-se:
EDITAL Nº 01/2014 – ABERTURA DE INSCRIÇÕES

Onde se lê:
4.4.PERÍODO, HORÁRIO E LOCAL:
4.4.1. A taxa de Inscrição deverá ser realizada junto a qualquer agência
bancária do Banco do Brasil, mediante transferência ou depósito
identificado com o nº do CPF do candidato e somente em moeda corrente
nacional, conforme informações contidas no comprovante de inscrição.
Leia-se:
4.4.1. A taxa de Inscrição deverá ser realizada junto a qualquer agência
bancária do Banco do Brasil, mediante transferência ou depósito
identificado com o nº do CPF do candidato ou, após preencher o formulário

de inscrição, deverá solicitar junto a lançadoria da Prefeitura do Município
de Irapuã, sito a Av. Altino Arantes, 122, centro, CEP.: 14.990-000, a Guia
para recolhimento em Casa Lotérica,

somente em moeda corrente

nacional, conforme informações contidas no comprovante de inscrição.

Onde se lê:
4.4.2. O comprovante de depósito ou transferência deve ser apresentado
junto com a ficha de inscrição no dia da prova.

Leia-se:

4.4.2. O comprovante de depósito, devidamente identificado, deve ser
digitalizado e enviado para os seguintes endereços de e-mail:
prefeitura@irapua.sp.gov.br e jbopesquisa@gmail.com., no prazo de 24
(vinte e quatro) horas após a realização do depósito, ou entregue cópia deste,
bem como da Guia recolhida em Casa Lotérica, no mesmo prazo, junto a
Lançadoria da Prefeitura do Município de Irapuã-SP, sito a Av. Altino
Arantes, 122, centro, CEP.: 14.990-000, para que a inscrição possa ser
regularmente processada e homologada. O comprovante original de depósito,
da transferência ou da guia, deve ainda ser apresentado junto com a ficha de
inscrição no dia da prova.

Extrato do Edital Concurso Público

Onde se lê:

5.1.1. A taxa de Inscrição deverá ser realizada junto a qualquer agência
bancária do Banco do Brasil, mediante transferência ou depósito
identificado com o nº do CPF do candidato e somente em moeda corrente
nacional, conforme informações contidas no comprovante de inscrição.

Leia-se:
5.1.1. A taxa de Inscrição deverá ser realizada junto a qualquer agência
bancária do Banco do Brasil, mediante transferência ou depósito
identificado com o nº do CPF do candidato ou, após preencher o formulário
de inscrição, deverá solicitar junto a lançadoria da Prefeitura do Município
de Irapuã, sito a Av. Altino Arantes, 122, centro, CEP.: 14.990-000, a Guia
para recolhimento em Casa Lotérica,

somente em moeda corrente

nacional, conforme informações contidas no comprovante de inscrição.

Onde se lê:

5.1.2. O comprovante de depósito ou transferência deve ser apresentado
junto com a ficha de inscrição no dia da prova.

Leia-se:

5.1.2. O comprovante de depósito, devidamente identificado, deve ser
digitalizado

e

enviado

para

os

seguintes

endereços

de

e-mail:

prefeitura@irapua.sp.gov.br e jbopesquisa@gmail.com., no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas após a realização do depósito, ou entregue cópia deste, bem como
da Guia recolhida em Casa Lotérica, no mesmo prazo, junto a Lançadoria da
Prefeitura do Município de Irapuã-SP, sito a Av. Altino Arantes, 122, centro,
CEP.: 14.990-000, para que a inscrição possa ser regularmente processada e
homologada. O comprovante original de depósito, da transferência ou da guia,
deve ainda ser apresentado junto com a ficha de inscrição no dia da prova.

Prefeitura do Município de Irapuã (SP), 01 de outubro de 2014.

_______________________________
Presidente da Comissão Organizadora
do Concurso Público 01/2014.

