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PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 
PRAIA GRANDE  

 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO - Nº 04/ 2011 
 

A Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande, através da Secretaria de Administração e nos termos da 
legislação vigente, e do item 10.5 do Edital de Abertura 04/2011 RETIFICA o referido Edital no que segue: 
 
Onde se lê:  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1. São especificações dos cargos: 

CÓD. 
CARGO CARGO ESCOLARIDADE/REQUISITOS / 

JORNADA DE TRABALHO VAGAS VENCIMEN
TOS (R$) 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

(R$) 

531 AGENTE DE TRÂNSITO 

Ensino Médio Completo; CNH 
Definitiva letra “A” e “B”; Idade 
mínima de 19 e máxima de 35 
anos; estatura mínima de 1,55m, 
se do sexo feminino, e 1,65m, se 
do sexo masculino / 44 horas 
semanais em regime de escala 
diurna e noturna. 

8 para o sexo 
feminino e 32 
para o sexo 
masculino  

1.126,44 
+ Grat. 
354,82 

47,00 

670 
GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL DE 4ª 
CLASSE 

Ensino Médio Completo; CNH 
Definitiva letra “A” e “B”; Idade 
mínima de 19 e máxima de 35 
anos; estatura mínima de 1,55m, 
se do sexo feminino, e 1,65m, se 
do sexo masculino / 44 horas 
semanais em regime de escala 
diurna e noturna. 

4 para o sexo 
feminino e 68 
para o sexo 
masculino 

998,92 + 
Grat. 

499,46 
47,00 

 
Leia-se  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1. São especificações dos cargos: 

CÓD. 
CARGO CARGO ESCOLARIDADE/REQUISITOS / 

JORNADA DE TRABALHO VAGAS VENCIMEN
TOS (R$) 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

(R$) 

531 AGENTE DE TRÂNSITO 

Ensino Médio Completo; CNH 
letra “A” e “B”; Idade mínima de 
18 anos / 44 horas semanais em 
regime de escala diurna e 
noturna. 

8 para o sexo 
feminino e 32 
para o sexo 
masculino  

1.126,44 
+ Grat. 
354,82 

47,00 

670 
GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL DE 4ª 
CLASSE 

Ensino Médio Completo; CNH 
letra “A” e “B”; Idade mínima de 
19 e máxima de 35 anos; estatura 
mínima de 1,55m, se do sexo 
feminino, e 1,65m, se do sexo 
masculino / 44 horas semanais 
em regime de escala diurna e 
noturna. 

4 para o sexo 
feminino e 68 
para o sexo 
masculino 

998,92 + 
Grat. 

499,46 
47,00 

 
Onde se lê  

 
2. DAS INSCRIÇÕES: 
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... 

2.2.2.   Ter na data da posse 19 (dezenove) anos completos, no mínimo; 
 
Leia-se  

 
2. DAS INSCRIÇÕES: 
... 

2.2.2.  Ter na data da posse 18 (dezoito) anos completos, no mínimo, se Agente de Trânsito e 19 (dezenove 
anos completos, no mínimo, se Guarda Civil Municipal de 4ª Classe; 
 
Onde se lê  
 
3.  DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA: 
... 

3.5. Para efeito de comprovação da deficiência, em conformidade com a legislação mencionada no item 3.3, o 
candidato deverá comparecer na Divisão de Medicina do Trabalho da Prefeitura da Estância Balneária de 
Praia Grande (andar térreo do Paço Municipal), situada à Avenida Presidente Kennedy, nº 9000, Vila Mirim 
- Praia Grande, até dia 29 de novembro de 2011 , das 9:00 as 12:00 horas , munido de Laudo Médico 
original e expedido no prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes do término  das inscrições, atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para 
assegurar previsão de adaptação da prova, informando também o seu nome, documento de identidade 
(R.G) e opção do cargo; 

3.6. O candidato com deficiência que necessitar de prova especial, ou condição especial para realizar a prova, 
deverá entregar requerimento com sua solicitação junto ao Setor de Concursos Públicos da Prefeitura de 
Praia Grande (1º andar do Paço Municipal), até o dia 29 de novembro de 2011, das 9:00 as 16:00 horas . 

 
Leia-se  
 
3.  DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA: 
... 

3.5. Para efeito de comprovação da deficiência, em conformidade com a legislação mencionada no item 3.3, o 
candidato deverá comparecer na Divisão de Medicina do Trabalho da Prefeitura da Estância Balneária de 
Praia Grande (andar térreo do Paço Municipal), situada à Avenida Presidente Kennedy, nº 9000, Vila Mirim 
- Praia Grande, até dia 06 de dezembro de 2011 , das 9:00 as 12:00 horas , munido de Laudo Médico 
original e expedido no prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes do término  das inscrições, atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para 
assegurar previsão de adaptação da prova, informando também o seu nome, documento de identidade 
(R.G) e opção do cargo; 

3.6. O candidato com deficiência que necessitar de prova especial, ou condição especial para realizar a prova, 
deverá entregar requerimento com sua solicitação junto ao Setor de Concursos Públicos da Prefeitura de 
Praia Grande (1º andar do Paço Municipal), até o dia 06 de dezembro de 2011, das 9:00 as 16:00 horas . 

 
Reabre o período de inscrições como segue: 
 
As inscrições para o Concurso 04/2011, para provimento dos cargos de Agente de Trânsito e Guarda Civil 
Municipal 4ª Classe serão reabertas de 30 de novembro a 05 de dezembro de 2011 . 
 
Os boletos terão vencimento para o dia 06 de dezembro de 2011 . 
 
Retifica os itens abaixo: 
 
Onde se lê  

4.2. A data prevista para aplicação das provas é dia 11 de dezembro de 2011 . 

4.3. Os locais e horários serão divulgados em Edital de Convocação no dia 03 de dezembro de 2011 . 
 
Leia-se  
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4.2. A data prevista para aplicação das provas é dia 18 de dezembro de 2011 . 

4.3. Os locais e horários serão divulgados em Edital de Convocação no dia 10 de dezembro de 2011 . 
 
Os demais itens permanecem inalterados. 
 
Praia Grande, 29 de novembro de 2011. 
 
 

Ecedite da Silva Cruz Filho 
Secretário de Administração 

 


