
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA 

CEP: 18550-000 — Estado de São Paulo  

    

Edital nº 02/2011 

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES E RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE 
ABERTURA DAS INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO N. 02/2011 

 
   A Prefeita Municipal de Boituva, SP, no uso de suas atribuições legais, torna público o 

presente Edital, para fins de retificação do Anexo I bem como do Edital de Abertura das inscrições do Concurso 

Público 02/2011, nos termos abaixo conforme recomendação do Conselho Regional de Educação Física da Quarta 

Região-CREF4/SP: 

1. 1. 1. 1. No Anexo I – nos Cargos de Instrutor de Esportes – Condicionamento Físico; Instrutor de Esportes –  Vôlei 
Feminino, Instrutor de Esportes - Futebol Masculino, Instrutor de Esportes Ginástica Fitness, Instrutor de Esportes -
Tênis de Mesa, : 
Onde se lê: Curso Superior Completo em Educação Física/CREF. 
Leia-se:    Curso superior Completo em Educação Física com Bacharelado ou Licenciatura Plena pela Resolução 03/87 Curso superior Completo em Educação Física com Bacharelado ou Licenciatura Plena pela Resolução 03/87 Curso superior Completo em Educação Física com Bacharelado ou Licenciatura Plena pela Resolução 03/87 Curso superior Completo em Educação Física com Bacharelado ou Licenciatura Plena pela Resolução 03/87 
do Conselho Federal De Educação/CREFdo Conselho Federal De Educação/CREFdo Conselho Federal De Educação/CREFdo Conselho Federal De Educação/CREF....    
 
2. Onde se lê: As inscrições deverão ser efetuadas do dia 18/05/2011 até 05/06/2011, exclusivamente via internet, 
pelo site: http://www.grifon.com.br, acessando link Concurso Público.  
Leia-se: As inscrições deverão ser efetuadas do dia 18/05/2011 até 27/06/2011,27/06/2011,27/06/2011,27/06/2011, exclusivamente via internet, pelo 
site: http://www.grifon.com.br, acessando link Concurso Público.  
 
3. Onde se lê: O candidato que não tiver acesso à internet poderá efetivar sua inscrição por meio de serviços 
públicos na sede do TELECENTRO, instalado no anexo da RODOVIÁRIA DE BOITUVA e ACESSA SÃO PAULO, 
instalado na Biblioteca Pública Municipal, situada na rua José da Conceição Holtz nº 151 – bairro Residencial Primo, 
das 08 horas às 16 horas, do dia  18/05/2011 até o dia 05/06/2011.  
Leia-se: O candidato que não tiver acesso à internet poderá efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos na 
sede do TELECENTRO, instalado no anexo da RODOVIÁRIA DE BOITUVA e ACESSA SÃO PAULO, instalado na 
Biblioteca Pública Municipal, situada na rua José da Conceição Holtz nº 151 – bairro Residencial Primo, das 08 horas 
às 16 horas, do dia  18/05/2011 até o dia 27/06/2011.27/06/2011.27/06/2011.27/06/2011.  
 
4. Onde se lê: 3.1.4 O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário, com a autenticação mecânica no 
valor referente ao valor de inscrição e com data-limite de pagamento a data de 09/06/2011.  
Leia-se: 3.1.4 O único comprovante de inscrição aceito é o boleto bancário, com a autenticação mecânica no valor 
referente ao valor de inscrição e com data-limite de pagamento a data de 01/07/201101/07/201101/07/201101/07/2011. 
 
5. Onde se lê: 3.1.5. A partir de 17/06/2011, 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 Boituva, 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 20/06/2011 e 23/06/2011 para verificar o ocorrido. 
Leia-se: 3.1.5. A partir de 07/07/2011A partir de 07/07/2011A partir de 07/07/2011A partir de 07/07/2011, 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 Boituva, 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 11/07/2011 e 12/07/2011 dos dias 11/07/2011 e 12/07/2011 dos dias 11/07/2011 e 12/07/2011 dos dias 11/07/2011 e 12/07/2011 para verificar o ocorrido. 
 
Caso algum candidato tenha sido afetado pela presente retificação, o mesmo poderá solicitar a devolução do valor 
pago através de requerimento dirigido a Comissão de Concursos da Prefeitura Municipal de Boituva. 
 

BOITUVA, 01 de junho de 2011 

 

Assunta Maria Labronici GomesAssunta Maria Labronici GomesAssunta Maria Labronici GomesAssunta Maria Labronici Gomes    
PREFEITA MUNICIPAL DE BOITUVA 


