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EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 01/2011 

REF: EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2011 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO em relação ao EDITAL Nº 01/2011 (Publicado no site www.milconsultoria.com.br, no Quadro de 
Avisos da Prefeitura Municipal de Pirajuí-SP e na imprensa oficial do município de Pirajuí de 25.06.2011), que cuida 
da realização de Concurso Público para vários cargos, procede à retificação do referido edital como segue: 
 
 
I- Onde se lê: ...artigo 37, da Constituição Federal... 
 
I- Leia-se: ...artigo 37, II da Constituição Federal... 
 
 
II- Onde se lê: 3.1- ... cargo... 
 
II- Leia-se: 3.1- ... emprego... 
 
 
III- Onde se lê: 3.2 - ... 
Para realizar a inscrição, o candidato deve: 
a) Preencher a Ficha de Inscrição, fornecida no próprio local, assinando-a, o qual, sob as penas da lei, 
b) Assumirá conhecer e estar de acordo com todas as exigências deste Edital; 
c) Anexar à Ficha de Inscrição cópia simples do Documento de Identidade (RG), apresentando a original para 
conferência; 
d) Anexar à Ficha de Inscrição cópia simples da Certidão de Nascimento dos filhos dependentes, na forma da lei, 
quando existentes; se forem portadores de necessidades especiais,  
e) Anexar cópia dos documentos comprobatórios de graduação, exigidos para a função pretendida, de acordo com 
as exigênciaas deste edital;  
 
III- Leia-se: 3.2 - ... 
Para realizar a inscrição, o candidato deve: 
a) Preencher a Ficha de Inscrição, fornecida no próprio local, assinando-a sob as penas da lei; 
b) Assumirá conhecer e estar de acordo com todas as exigências deste Edital. 
 
 
IV- Onde se lê: 4.3 - Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos 
amparados pelo Decreto n. ° 6.593 de 2 de Outubro de 2008. 
 
IV- Leia-se: 4.3 - Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição. 
 
 
V- Onde se lê: 4.4 - ...a critério da Administração. 
 
V- Leia-se: 4.4 - ...a critério da Administração Pública Municipal. 
 
 
VI- Onde se lê: 6.6 - ...até o último dia de inscrição, a via original ou cópia reprográfica autenticada do Laudo 
Médico...  
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ 
CNPJ: 44.555.027/0001-16 

Pça. Dr. Pedro DA ROCHA BRAGA, Nº 116 – CENTRO – PIRAJUÍ/SP 
  FONE: 14- 3572- 8227 

 

 

VI- Leia-se: 6.6 - ...até o último dia de inscrição, a via original ou cópia reprográfica autenticada do Atestado 
Médico... 
 
 
XII- Onde se lê: 7.6 - ...Não fornecerá o caderno de questões aos candidatos, nem escolas, nem instituições 
públicas ou privadas, mesmo após o encerramento e homologação do Concurso Público.... 
 
XII- Leia-se: 7.6 - ...não fornecerá em hipótese alguma o caderno de questões aos candidatos e interessados, 
mesmo após o encerramento e homologação do Concurso Público... 
 
 
XIII- Onde se lê: 10.1 - ...Publicado nos jornais de circulação no município e no site www.milconsultoria.com.br. 
 
XIII- Leia-se: 10.1 - ...publicado no site www.milconsultoria.com.br, no Quadro de Avisos da Prefeitura 
Municipal de Pirajuí-SP e na imprensa oficial do município de Pirajuí-SP. 
 
 
IX- Onde se lê: 10.2 – ...que serão amplamente e exclusivamente divulgados no site acima e no Quadro de Avisos 
da Prefeitura Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo. Não será utilizado nenhum outro meio de comunicação. 
 
IX- Leia-se: 10.2 - ...que serão amplamente divulgados no site www.milconsultoria.com.br, no Quadro de 
Avisos da Prefeitura Municipal de Pirajuí-SP e na imprensa oficial do município de Pirajuí-SP. 
 
 
X- Onde se lê: 11.1 - ...no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, cuja data será 
informada no dia da realização das provas objetivas. Não será utilizado nenhum outro meio de comunicação. 
 
X- Leia-se: 11.1 - Os gabaritos serão exclusivamente divulgados no site www.milconsultoria.com.br, no 
Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Pirajuí-SP e na imprensa oficial do município de Pirajuí, com 
previsão a partir do dia 02/08/2011. 
 
 
XI- Onde se lê: 16.1 - ... no site www.milconsultoria.com.br, e mediante fixação no Mural da Prefeitura Municipal de 
Pirajuí – São Paulo 
 
XI- Leia-se: 16.1 - ...no site www.milconsultoria.com.br, no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de 
Pirajuí-SP e na imprensa oficial do município de Pirajuí-SP. 
 
 
XII- Onde se lê: 17.1- ...2 (dois) dias corridos... 
 
XII- Leia-se: 17.1 - ...2 (dois) dias úteis... 
 
 
XIII- Onde se lê: 19.2 - ...publicada na imprensa oficial. 
 
XIII- Leia-se: 19.2 - ...com publicação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Pirajuí-SP e na 
imprensa oficial do município de Pirajuí-SP. 
 
 
XIV- Onde se lê: 19.3 - ...no jornal da região e/ou divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.milconsultoria.com.br. 
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XIV- Leia-se: 19.3 - ...no site www.milconsultoria.com.br, no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de 
Pirajuí-SP e na imprensa oficial do município de Pirajuí-SP. 
 
 
XV- Onde se lê: 19.32- ...previstos no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum Pela 
Prefeitura Municipal de Pirajuí e J. Alvares Ferreira & Alvares Ltda. 
 
XV- Leia-se: 19.32 - ...previstos no presente Edital, serão resolvidos em comum pela Prefeitura Municipal de 
Pirajuí e J. Alvares Ferreira & Alvares Ltda. 
 
 
XVI- Onde se lê: REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PIRAJUÍ – SP, 15 DE JULHO DE 2011. 
 
XVI- Leia-se: REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PIRAJUÍ – SP, 15 DE JUNHO DE 2011. 
 
 

Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Edital Nº 002/2011. 
 

Para que não possa ser alegada qualquer espécie de desconhecimento, este Edital será publicado, na 
íntegra, publicado no site www.milconsultoria.com.br, no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Pirajuí-SP e 
na imprensa oficial do município de Pirajuí-SP. 
 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital de Retificação.  
 

 
Registra-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 
Pirajuí-SP, 28 de junho de 2011.  

 
 

JARDEL DE ARAÚJO 
Prefeito Municipal de Pirajuí-SP 


