PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULINA

Praça Bernardino de Campos, nº 184 – Centro –Getulina – SP - CEP 16450-000

Fone: (14)3552-9222

CNPJ 44.528.842/0001-96 E-mail: pmgetu@terra.com.br

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
Edital de Retificação nº 02
A Prefeitura Municipal de Getulina, Estado de São Paulo, através do Chefe do Poder Executivo,
Antonio Carlos Maia Ferreira, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a empresa CEMAT
Assessoria Administrativa Ltda, tornam público aos interessados, com fundamento no Capítulo X, item 7,
do Edital do Concurso Público nº 01/2017, as seguintes retificações:
1. Leia-se como segue e não como constou:
III - DAS PROVAS
1- O concurso público constará de provas especificadas por Grupo de Prova, conforme tabela do
Capítulo I deste Edital, da seguinte forma:
...
1.2- Prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, somente para o emprego de
Motorista que será realizada oportunamente em 2ª fase.
...
3- A prova prática, em 2ª fase, será aplicada aos candidatos classificados, de melhor
classificação na 1ª fase - prova escrita, em quantidade correspondente a 10 (dez) vezes o número
de vaga do emprego de MOTORISTA, conforme tabela do Capítulo I, sendo que em caso de
empate na última colocação, todos serão convocados para a 2ª fase.
3.1- . . .
3.2- Os candidatos classificados e convocados deverão apresentar-se no local, data (data provável
de 07 de janeiro de 2018) e horário oportunamente divulgados, munidos dos originais de
documento de identidade e da Carteira Nacional de Habilitação válida, categoria “D” ou superior.
3.3- A prova prática será efetuada com equipamentos, instrumentos e/ou veículos a serem indicados
pela Prefeitura, no ato da prova.
2. Leia-se como segue e não como constou:
VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
2.1- A prova prática, em 2ª fase, será aplicada aos candidatos classificados, de melhor
classificação na 1ª fase - prova escrita, em quantidade correspondente a 10 (dez) vezes o número
de vaga do emprego de MOTORISTA, conforme tabela do Capítulo I, sendo que em caso de
empate na última colocação, todos serão convocados para a 2ª fase, com os seguintes quesitos a
serem avaliados:
...
2.2- Os candidatos classificados e convocados deverão apresentar-se no local, data (data provável
de 07 de janeiro de 2018) e horário oportunamente divulgados, munidos dos originais de documento de
identidade e da Carteira Nacional de Habilitação válida, categoria “D” ou superior.
Ficam mantidas e ratificadas as demais disposições do Edital do Concurso Público nº 01/2017 e
está à disposição dos interessados no quadro de atos oficiais do Paço da Prefeitura Municipal e no site
da CEMAT (www.cematconcurso.com.br).
Para que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, não se alegue ignorância, é expedido o
presente Edital, que vai afixado no lugar de costume da Prefeitura Municipal de Getulina, bem como
publicado no Jornal de circulação no Município.
Prefeitura Municipal de Getulina, 17 de novembro de 2017.

ANTONIO CARLOS MAIA FERREIRA
Prefeito Municipal

1

