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PROCESSO SELETIVO Nº 01/2011 
 

Edital de Retificação nº 01 
 

A Prefeitura Municipal de Dracena, Estado de São Paulo, através do Chefe do 
Poder Executivo, Sr. CÉLIO REJANI, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
juntamente com a empresa CEMAT, tornam pública aos interessados, com fundamento no 
Capítulo IX, item 7, combinado com o item 2 do Capítulo IV, do Edital do Processo Seletivo 
nº 01/2011, a seguinte retificação: 
 
Leia-se como segue e não como constou: 
 
IV - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
1- As provas escritas e de raciocínio lógico realizar-se-ão na cidade de Dracena -
SP, na E.M.E.F.I. “JOÃO VENDRAMINI”, localizada à Rua Edson da Silveira Campos, 
n° 1645, Centro, na data de 12 de junho de 2011 (domingo), com início previsto 
para às 9h00 (nove horas). 

 
As inscrições deverão ser efetuadas no período de 19 de maio a 03 de junho 

de 2011, através da Internet no site da CEMAT  ( www.cematconcurso.com.br ). 
Os candidatos que não tiverem acesso particular a rede mundial de 

computadores (Internet) poderão efetuar o preenchimento da ficha nos computadores 
disponibilizados na sede do Acessa São Paulo, situada à Avenida José Bonifácio, nº. 925 – 
Centro, Dracena, Estado de São Paulo, no horário de expediente das 9h00 às 17h00; e no 
Telecentro Comunitário "Navega Dracena", situado à Rua Tupã, nº. 601 – Bairro São 
Francisco, Dracena, Estado de São Paulo, no horário de expediente das 9h00 às 17h00. 

 
 Ficam mantidas e ratificadas as demais disposições do Edital do Processo 

Seletivo nº 01/2011. 
 

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 
Dracena, bem como publicado no Jornal do Município. 
 

Registre-se, Publique–se, e Cumpra-se, 
Gabinete do Prefeito 

 
Dracena, 25 de maio de 2011.  

 
 
 

CÉLIO REJANI 
Prefeito Municipal 

 

 


