
EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 02/2010 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA faz saber que o Edital n° 

001/2010 – Processo Seletivo terá a data de inscrição prorrogada até 

12/03/2010 as 15:00 horas, como também será retificado o Capítulo I – 

Das Inscrições – Inscrição pela Internet itens 6, 8 e Capítulo IV - Da 

Realização e Prestação das Provas item 2 e acrescido no Capítulo I – Das 

Inscrições, Inscrição pela Internet o item 10.1 e no Capítulo VII - Da 

Admissão o item 1.2.  

 

Os itens descritos acima terão sua nova redação conforme segue: 

 

Capítulo I – Das Inscrições 

Inscrição pela Internet 

 

6. A partir de 17/03/2010, o candidato poderá conferir, no endereço 

eletrônico da GSA – CONCURSOS (www.gsaconcursos.com.br), se os dados 

da inscrição efetuada pela Internet foram recebidos e se o valor da inscrição 

foi pago. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a 

GSA – CONCURSOS, através dos telefones 0xx11 – 4221-7979 ou 0xx11 – 

4224-1113, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 10:00 as 16:00 

horas (horário de Brasília), para verificar o ocorrido. 

 

8. As solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após o dia 

12/03/2010, não serão aceitas. 

 

10.1. Eventual cancelamento da inscrição somente poderá ocorrer caso o 

candidato não aceite o disposto no item 1.2 do Capítulo VII  - Da Admissão, 

tendo prazo até 12/03/2010 as 15:00 horas e deverão efetuar o pedido 

junto a empresa GSA – CONSULTORIA através do site 

www.gsaconcursos.com.br ou pelos telefones 0xx11 – 4221-7979 ou 0xx11 

– 4224-1113. 

 

Capítulo IV 

Da Realização e Prestação das Provas 



 

2. A aplicação das Provas Objetivas para todos os Cargos está prevista para 

o dia 21/03/2010 e terá duração de 3 (três) horas. 

 

Capítulo VII 

Da Admissão 

 

1.2. As contratações dos candidatos aprovados serão em caráter 

TEMPORÁRIO, de acordo com a Lei Municipal n° 3146/09, sendo pelo 

período de 01 (um) ano prorrogáveis por até 06 (seis) meses, a critério da 

Administração. 

 

Datas e Eventos 

 

- 21/03/2010. Data prevista para aplicação das Provas Objetivas; 

- 28/03/2010. Data prevista para aplicação das Provas Práticas; 

- 04/04/2010. Data prevista para publicação dos Resultados Finais 

Preliminares. 

 

Ficam mantidas as demais disposições contidas no Edital 001/10 – Processo 

Seletivo. 

 

 

Serra Negra, 02 de março de 2010. 

 

 

Antonio Luigi Ítalo Franchi 

Prefeito Municipal 

 


