
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA 

CONCURSO PÚBLICO 001/2013 

RETIFICAÇÃO Nº002 

O Prefeito do Município de Nova Luzitânia, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são 

conferidas pela legislação em vigor, torna pública a RETIFICAÇÃO do Extrato do Edital do Concurso 

Público n° 001/2013, conforme discriminado abaixo. 

 

ONDE SE LÊ: 

CARGO VAGAS REF. 
VENCIMENTO 

(R$) 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 
SEMANAL 

ESCOLARIDADE E PRÉ-
REQUISITOS 

INSCRIÇÃO 
(R$) 

Cirurgião Dentista 01 15 2.576,47 40 

Curso superior de 
Odontologia, com 
inscrição no Conselho 
Regional de Odontologia – 
CRO. 

35,00 

Instrutor de Técnicas 
Desportivas 

01 05 993,34 40 Ensino Médio Completo. 25,00 

Professor de Educação 
Básica II - PEB II - 
Educação Física 

01 
Faixa 

01 
1.731,25 30 

Curso de licenciatura de 
graduação plena, com 
habilitação específica na 
área própria ou formação 
superior em área 
correspondente, com 
complementação nos 
termos da legislação 
vigente. 

35,00 

 
 

LEIA - SE: 

CARGO VAGAS REF. 
VENCIMENTO 

(R$) 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 
SEMANAL 

ESCOLARIDADE E PRÉ-
REQUISITOS 

INSCRIÇÃO 
(R$) 

Cirurgião Dentista 01 17 3.117,52 40 

Curso superior de 
Odontologia, com 
inscrição no Conselho 
Regional de Odontologia – 
CRO. 

35,00 

Instrutor de Técnicas 
Desportivas 

01 05 993,34 40 

Curso de licenciatura de 
graduação plena, com 
habilitação específica na 
área própria ou 
formação superior em 
área correspondente, 
com complementação 
nos termos da 
legislação vigente, com 
registro no Sistema 
CONFEF/CREFs. 

25,00 

Professor de Educação 
Básica II - PEB II - 
Educação Física 

01 
Faixa 

01 
1.731,25 30 

Curso de licenciatura de 
graduação plena, com 
habilitação específica na 

35,00 



 

área própria ou 
formação superior em 
área correspondente, 
com complementação 
nos termos da 
legislação vigente, com 
registro no Sistema 
CONFEF/CREFs. 

 

 
Os candidatos inscritos para os cargos de Instrutor de Técnicas Desportivas e Professor de 
Educação Básica II - PEB II - Educação Física, que não se enquadrem nas novas exigências para 
investidura nestes cargos, poderão abdicar da participação no certame, tendo garantido o direito à 
devolução dos valores já saldados. 
 
Os candidatos que manifestarem interesse na devolução da taxa de inscrição deverá fazê-lo através 
do site da empresa em link próprio para devolução de taxas. O link estará disponível logo após o 
término do prazo de inscrições. 
Os interessados terão o prazo de 12 a 17 de abril de 2013 para fazer o pedido de ressarcimento dos 
valores de inscrição.  
Os inscritos que não fizerem o pedido de ressarcimento no prazo acima previsto perderão o direito à 
devolução do valor de inscrição e serão considerados como candidatos inscritos no presente 
certame. 
 
Os inscritos poderão sanar suas dúvidas através do e-mail: contato@personacapacitacao.com.br 
 
Ficam mantidas as demais disposições do Edital. 
 
O Edital completo encontra-se publicado por afixação no mural do Paço Municipal e no seguinte endereço 
eletrônico: www.personacapacitacao.com.br. 

 
 

Nova Luzitânia, 09 de abril de 2013. 

        
Germiro Ferreira Lima 

Prefeito Municipal 
 


