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ADITAMENTO Nº03 AO EDITAL Nº 01/2014  

 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA  faz saber a quem possa interessar, que o 
edital para o preenchimento de vagas em seu quadro permanente de pessoal, sujeito ao Regime Jurídico Único (Estatuto 
dos Funcionários Públicos do Município de CAMPO LIMPO PAULISTA) tem as seguintes complementações e alterações: 
  
 

1. Ficam prorrogadas as inscrições do Concurso Público, até o dia 22 de agosto de 2014 para inscrições on-line e 
presencias . 
 

 

2. Ficam alteradas as datas previstas para a prova objetiva no CAPÍTULO V – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS, item 1: 
 

 
Onde se lê : 
 
1.  As  d ata s  pr ev i sta s  pa ra  a  pro v a  s ão  24/agosto/2014 ou 31/agosto/2014 e  o u tra s  da ta s  qu e s e  f i zer em 

nec e ss ár ia s .  

 
Leia-se: 
 

1.  As da ta s  p r ev i st as  pa ra  a  pro v a  são  14/setembro/2014 e/ou 21/setembro/2014 e o utr as  da tas  q ue  

se  f i z er em  n ec es sá r i as .  

 
 

3. Ficam mantidas as demais condições e regras estabelecidas no Edital n° 01/2014 de 14 de julho de 2014 e seus 
aditamentos. 

 
 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, faz baixar o presente 
ADITAMENTO Nº03 AO EDITAL N° 01/2014 , que será publicado no site: http://www.mouramelo.com.br, afixado no local 
de costume da Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista e no local das inscrições.  
  
 
Campo Limpo Paulista, 07 de agosto de 2014. 

 
JOSÉ ROBERTO DE ASSIS 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA 
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