
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA  

CEP: 12600-000— Estado de São Paulo 

 

 

Edital n. 03/2012 
 
 

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES E RE TIFICAÇÃO DO EDITAL Nº. 01/2012 
 
 

O Prefeito Municipal de Lorena, SP, no uso de suas atribuições, torna pública a 
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES, bem como retifica os itens do Edital de Abertura das 
Inscrições nº 01/2012, conforme informações abaixo: 

 
No CAPITULO 1 - DAS INSTRUÇÕES GERAIS: 
Onde se lê: 
As inscrições deverão ser efetuadas do dia 22/03/2012 até o dia 05/04/2012, exclusivamente via internet, pelo site: 
http://www.unicaps.com.br, acessando link Inscrições Abertas.  
O candidato que não tiver acesso à internet poderá efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos na sede da 
Prefeitura Municipal de Lorena, situada à Av. Capitão Messias Ribeiro, 625 - Vila Celeste,  
Lorena, das 09:00 às 17:00 horas, do dia 22/03/2012 até o dia 05/04/2012, exceto feriados e finais de semana.  
Leia-se: 
As inscrições deverão ser efetuadas do dia 22/03/2012 até o dia 16/04/2012, exclusivamente via internet, pelo site: 
http://www.unicaps.com.br, acessando link Inscrições Abertas.  
O candidato que não tiver acesso à internet poderá efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos na sede da 
Prefeitura Municipal de Lorena, situada à Av. Capitão Messias Ribeiro, 625 - Vila Celeste,  
Lorena, das 09:00 às 17:00 horas, do dia 22/03/2012 até o dia 16/04/2012, exceto feriados e finais de semana.  
 
No CAPITULO 3 - DAS INSCRIÇÕES: 
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 09/04/2012. 
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 09/04/2012, 16/04/2012 e 20/04/2012. 
Onde se lê: 
3.1.6. 3.1.5. A partir de 13/04/2012, o candidato deverá conferir nos endereços eletrônicos www.unicaps.com.br e/ou 
www.lorena.sp.gov.br , bem como através de listagem afixada no quadro de avisos da sede da Prefeitura Municipal 
de Lorena, 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 Única Assessoria e Consultoria, através de e-mail, clicando-se 
no ícone "Fale Conosco" do site ou através do telefone (24) 3322.5652 de segunda a sexta-feira, úteis, das 9 às 17 
horas (horário de Brasília), dos dias 16/04/2012 e 17/04/2012 para verificar o ocorrido.  
Leia-se 
3.1.5. A partir de 25/04/2012, o candidato deverá conferir nos endereços eletrônicos www.unicaps.com.br e/ou 
www.lorena.sp.gov.br , bem como através de listagem afixada no quadro de avisos da sede da Prefeitura Municipal 
de Lorena, 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 Única Assessoria e Consultoria, através de e-mail, clicando-se 
no ícone "Fale Conosco" do site ou através do telefone (24) 3322.5652 de segunda a sexta-feira, úteis, das 9 às 17 
horas (horário de Brasília), dos dias 26/04/2012 e 27/04/2012 para verificar o ocorrido.  
 
 

Lorena, 12 de abril de 2012 
 

Marcelo Gonçalves Bustamante 

PREFEITO MUNICIPAL DE LORENA 


