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EDITAL DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

DO CONCURSO PÚBLICO 001/2011 
 
 

Dispõe sobre a inclusão, retificação e prorrogação 
das inscrições para provimento de cargos conforme 
Edital do Concurso Público 001/2011 de 21 de 
janeiro de 2011. 

 
 
      A Prefeitura Municipal de Aparecida - SP, torna pública a Retificação Parcial do Edital de Concurso 

Público n.º 001/2011 de 21 de janeiro de 2011, publicado na imprensa local e na Sede da Prefeitura do Município, 

INCLUINDO o item 2.1.6 – cuja redação segue abaixo ; RETIFICANDO os itens 1.1.2 – 1.2 – 4.1 – 5 – 6.1  e 8.1 “ 

Nomenclatura” ; item 2.3 – cuja redação segue abaixo ; item 7.1 – cuja redação segue abaixo   e PRORROGANDO 

as inscrições para os cargos do presente Edital, ATÉ 08 DE FEVEREIRO DE 2011, devendo as mesmas serem 

efetuadas exclusivamente via internet através do site www.consesp.com.br . 

 
2.1.6  - Os candidatos poderão inscrever-se para até duas funções, desde que haja compatibilidade de horário de 

provas, conforme dispõe o presente Edital, devendo para tanto proceder duas inscrições. 

 
 
1.1.2 NÍVEL SUPERIOR COMPLETO COM LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

 

Nomenclatura C/H Ref. Vagas  
Venc.  

(R$) 

Taxa de 
Insc. (R$) 

Requisitos Especiais 

Monitor Educacional 40 03 15 668,51 39,00 Licenciatura Plena em 
Pedagogia 

 
 
2.3     - Se aprovado e nomeado o candidato, por ocasião da posse ou contratação deverá apresentar, além dos 

documentos constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas 
últimas eleições ou procedido à justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, CPF, Prova de 
Escolaridade e Habilitação Legal , duas fotos 3X4, PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO , 
exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de antecedentes criminais e demais necessários que lhe 
forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga. 

 
 
7.1     - LOCAL – DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas no dia 20 de fevereiro de 2011,  nos horários abaixo 

descritos e em locais a serem divulgados através de Edital próprio que será afixado no local de costume da 
Prefeitura, através de jornal com circulação no município e através do site www.consesp.com.br, com 
antecedência mínima de 3 (três) dias.  

 
8 horas  14 horas 

Cozinheiro  Auxiliar de Serviços Gerais  
Monitor Educacional  Escriturário  
Secretário  Inspetor de Alunos 

 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Aparecida/SP, 28 de janeiro de 2011. 
 
 

ANTONIO MARCIO DE SIQUEIRA 
Prefeito  


