PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013
EDITAL DE RETIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO
O Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e
em consonância com a Legislação Municipal, Estadual e Federal, faz saber fica retificado o Edital de Abertura conforme
a seguir:
Onde se Lê:

Cód

Nomenclaturas dos Empregos

Vagas

Carga
Horária
Semanal

Vencimento
Inicial

Escolaridade e
Requisitos

Ensino Fundamental Completo
05

Auxiliar de Creche

08

40 horas

R$ 708,45

Vagas

Carga
Horária
Semanal

Vencimento
Inicial

Ensino Fundamental Completo.

Leia-se:

Cód

Nomenclaturas dos Empregos

Escolaridade e
Requisitos

Ensino Fundamental Incompleto
05

Auxiliar de Creche

08

40 horas

R$ 708,45

Ensino Fundamental
Incompleto.

Onde se Lê:
2.1As inscrições realizar-se-ão exclusivamente pela internet, nos endereços eletrônicos www.assessorarte.com.br
no período de 29 de abril a 10 de maio de 2013.
Leia-se:
2.1As inscrições realizar-se-ão exclusivamente pela internet, nos endereços eletrônicos www.assessorarte.com.br
no período de 29 de abril a 17 de maio de 2013.
Onde se Lê:
2.5Após preenchimento do Formulário de Inscrição o candidato deverá efetuar o recolhimento do valor
correspondente à taxa de inscrição até a data limite de pagamento, dia 13/05/2013.
Leia-se:
2.5Após preenchimento do Formulário de Inscrição o candidato deverá efetuar o recolhimento do valor
correspondente à taxa de inscrição até a data limite de pagamento, dia 20/05/2013.
Onde se Lê:
2.6.1- acessar o endereço eletrônico www.assessorarte.com.br, durante o período de inscrição, de 29/04/2013 a
10/05/2013 até às 23h59 (horário de Brasília) do último dia de inscrição;
Leia-se:
2.6.1- acessar o endereço eletrônico www.assessorarte.com.br, durante o período de inscrição, de 29/04/2013 a
17/05/2013 até às 23h59 (horário de Brasília) do último dia de inscrição;
Onde se Lê:
2.9A relação completa de candidatos inscritos será divulgada através de afixação, na Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Ibitinga, localizada na Rua Miguel Landim n° 333 - Centro - Ibitinga - SP, no endereço eletrônico
www.assessorarte.com.br a partir do dia 18/05/2013 e no Jornal “Semanário Estância de Ibitinga” conforme Anexo III –
Cronograma de Execução.
Leia-se:
2.9A relação completa de candidatos inscritos será divulgada através de afixação, na Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Ibitinga, localizada na Rua Miguel Landim n° 333 - Centro - Ibitinga - SP, no endereço eletrônico
www.assessorarte.com.br a partir do dia 25/05/2013 e no Jornal “Semanário Estância de Ibitinga” conforme
Anexo III – Cronograma de Execução.
Onde se Lê:
3.3.1- No ato da inscrição o candidato com deficiência deverá declarar na ficha de inscrição essa condição e a
deficiência da qual é portador, encaminhando, via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), com data máxima para
postagem até o dia 10/05/2013, para a empresa Assessorarte Assessoria de Serviços Técnicos Especializados
Ltda. EPP Caixa Postal n° 158 - CEP 14.001.970, Ribeirão Preto, SP, Laudo Médico original e expedido no prazo de
60 dias anteriores ao término da inscrição, 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,
informando o seu nome, número do RG e do CPF.

Leia-se:
3.3.1- No ato da inscrição o candidato com deficiência deverá declarar na ficha de inscrição essa condição e a
deficiência da qual é portador, encaminhando, via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), com data máxima para
postagem até o dia 17/05/2013, para a empresa Assessorarte Assessoria de Serviços Técnicos Especializados
Ltda. EPP Caixa Postal n° 158 - CEP 14.001.970, Ribeirão Preto, SP, Laudo Médico original e expedido no prazo de
60 dias anteriores ao término da inscrição, 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,
informando o seu nome, número do RG e do CPF.
Onde se Lê:
3.6.1- O candidato cego ou amblíope deverá solicitar, por escrito, à Comissão Coordenadora do Concurso Público até
o dia 10/05/2013, a confecção de prova em Braille ou ampliada, juntando, nos casos de ambliopia, atestado médico
comprobatório dessa situação, nos termos do item 3.2.1.
Leia-se:
3.6.1- O candidato cego ou amblíope deverá solicitar, por escrito, à Comissão Coordenadora do Concurso Público até
o dia 17/05/2013, a confecção de prova em Braille ou ampliada, juntando, nos casos de ambliopia, atestado médico
comprobatório dessa situação, nos termos do item 3.2.1.
Face as alterações acima elencadas o Anexo III - Cronograma de Execução passa a ser conforme segue:

EVENTO
Período das Inscrições

DATA
De 29 de abril a 17 de maio
de 2013

Data limite para recolhimento da Taxa da Inscrição

20 de maio de 2013

Divulgação da Relação de Candidatos Inscritos

25 de maio de 2013

Indicação do Local e Horário da realização das Provas Objetivas

25 de maio de 2013

Realização das Provas Objetivas

09 de junho de 2013

Divulgação de Gabarito das Provas Objetivas

12 de junho de 2013

Prazo de Recursos com relação ao Gabarito das Provas Objetivas

13 e 14 de junho de 2013

Retificação do Gabarito (se houver)

22 de junho de 2013

Indicação do Local e Horário da realização das Provas Práticas

22 de junho de 2013

Realização das Provas Práticas

30 de junho de 2013
6 de julho de 2013

Publicação do Resultado Final
Prazo de recurso referente à Resultado Final
Retificação do Resultado Final (se houver) e Homologação do Concurso
Público

8 e 9 de julho de 2013
13 de julho de 2013

Os demais itens permanecem inalterados.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em 06 de maio
de 2013.

Florisvaldo Antonio Fiorentino
Prefeito Municipal

