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    CONCURSO PÚBLICO Nº 01/14 

 

    EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 03/14 

 

 

    LUPÉRCIO ANTONIO BUGANÇA JUNIOR, 

Prefeito do Município de Palmares Paulista, Estado de São Paulo, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público a 

presente retificação do Edital de Concurso nº 01/14, a saber: 

 

 a)- o item 5.2.2.1 – Internet – passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Serão realizadas através de formulário de inscrição, disponível no endereço 

eletrônico www.conrio.com.br., das 10 horas do dia 10 de julho de 2014 até 

as 24 horas do dia 04 de agosto de 2.014; 

 b)- o item 5.2.2.2 – Presencial – passa a vigorar com a seguinte 

redação: “Serão realizadas do dia 10 de julho de 2014 até o dia 04 de agosto 

de 2.014, na sede da Prefeitura Municipal, em sala específica para este fim, 

situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 281, Centro, de segunda à 

sexta-feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas”; 

 c)- o item 5.2.2.3 passa a vigorar com a seguinte redação: “O Boleto 

Bancário impresso pelo próprio candidato no ato da inscrição poderá ser pago 

até o dia 04 de agosto de 2.014”.- 

 d)- o item 8.1 passa a vigorar com a seguinte redação: “As provas 

objetivas serão realizadas no dia 24 de agosto de 2.014, em horários e locais a 

serem divulgados após a homologação das inscrições, conforme o item 4”; 

 e)- o item 8.3 – DA PROVA PRÁTICA - passa a vigorar com a 

seguinte redação: “As provas práticas serão realizadas no dia 24 de agosto de 

2014, em locais e horários a serem divulgados, conforme o item 4.2.- 

 

     PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PALMARES PAULISTA, em 16 de julho de 2.014.- 

 

 

    LUPÉRCIO ANTÔNIO BUGANÇA JÚNIOR 

           Prefeito Municipal 
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