PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CEP: 36910-000 — Estado do Minas Gerais

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES

O Prefeito Municipal de Santa Margarida, no uso de suas atribuições, torna
público o presente edital para fins de
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE
INSCRIÇÕES, conforme informações abaixo:
1. Ficam prorrogadas as inscrições até o dia 29 de abril de 2011.
1.1. Os candidatos devidamente inscritos no concurso anterior, deverão obrigatoriamente
realizar nova inscrição com isenção de tarifa, conforme prevê o edital de abertura de
inscrições.
2. Os únicos comprovantes de inscrição aceitos serão os boletos bancários, com a
autenticação mecânica no valor referente ao valor de inscrição e com as datas-limites de
pagamento das datas de 04/04/ 2011 e 03/05/2011.
3. A partir de 04/05/2011, o candidato deverá conferir no endereço eletrônico
http://www.grifon.com.br, no link concurso publico, bem como através de listagem afixada no
quadro de avisos da sede da Prefeitura Municipal de Santa Margarida, se os dados da
inscrição efetuada pela Internet foram recebidos e o valor da inscrição foi pago. Em caso
negativo, o candidato deverá entrar em contato com Griffon Brasil, de segunda a sexta-feira,
úteis, das 9 às 17 horas (horário de Brasília), dos dias 05/05/2011 até 06/05/2011 para verificar
o ocorrido.
4. As provas objetivas serão realizadas na cidade de Santa Margarida, na data de 05/06/2011,
em local e horário a ser divulgado em Edital próprio publicado no Diário Oficial do Município e
no site www.grifon.com.br
5. As provas praticas serão realizadas na cidade de Santa Margarida, na data de 26/06/2011,
em local e horário a ser divulgado em Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do
Município, afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e no site www.grifon.com.br.
6. O período temporal para encaminhamento dos títulos por meio de Sedex ou Aviso de
recebimento (AR) à Griffon Brasil, – Departamento de Concursos – Ref.: Títulos Concurso
Público Santa Margarida – Alameda Rio Negro, 1030, sala 603, Barueri, CEP 06454-000, será
do dia 20/06/2011 ao dia 24/06/2011.

Santa Margarida, 31 de março de 2011

Geraldo Schiavo
PREFEITO MUNICIPAL DE Santa Margarida

