
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ   

 CEP: 12800-000 — Estado de São Paulo 

 

 

 Página 1 
 

EDITAL N° 03/2015  

EDITAL DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

(Ref. Concurso Público N° 01/2015) 

A Prefeita Municipal de Queluz (SP), no uso de suas atribuições legais, torna público o 
presente edital para fins de prorrogar as inscrições e retificar o Edital de Abertura das Inscrições 
01/2015 nos termos abaixo: 
 
1. Ficam PRORROGADAS as inscrições para o Concurso Público Nº 01/2015 até o dia 

08/06/2015.  
 
2. No item 3.1.6 

Onde se lê:  
3.1.6. O único comprovante de inscrição aceito é o recibo do deposito identificado, com o CPF do 

candidato, com a autenticação mecânica no valor referente ao valor de inscrição e com data-limite de 

pagamento a data de 01/06/2015.  

 

Leia-se:  
3.1.6. O único comprovante de inscrição aceito é o recibo do deposito identificado, com o CPF do 
candidato, com a autenticação mecânica no valor referente ao valor de inscrição e com data-limite de 
pagamento a data de 09/06/2015. 

 
3.   No item 3.1.8 

Onde se lê:  
3.1.8. A partir de 04/06/2015, o candidato deverá conferir através de listagem afixada no quadro de 
avisos da sede da Prefeitura Municipal de Queluz e dos sites www.ckverza.com.br e ou 
www.queluz.sp.gov.br , se a inscrição foi deferida. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em 
contato com o Fale Conosco, no site www.ckverza.com.br, de segunda a sexta-feira, úteis, das 8:00 às 
18:00 horas (horário de Brasília), dos dias 05/06/2015 a 08/06/2015 para verificar o ocorrido.  

 
Leia-se: 
3.1.8. A partir de 11/06/2015, o candidato deverá conferir através de listagem afixada no quadro de 
avisos da sede da Prefeitura Municipal de Queluz e dos sites www.ckverza.com.br e ou 
www.queluz.sp.gov.br , se a inscrição foi deferida. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em 
contato com o Fale Conosco, no site www.ckverza.com.br, de segunda a sexta-feira, úteis, das 8:00 às 
18:00 horas (horário de Brasília), dos dias 11/06/2015 a 12/06/2015 para verificar o ocorrido.  

 

4. No item 6.1 
Onde se lê: 
6.1. As provas objetivas serão realizadas na cidade de QUELUZ, em data prevista para o dia 
05/07/2015. Os locais e horários serão divulgado em Edital próprio afixado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de QUELUZ e nos sites www.ckverza.com.br e www.queluz.sp.gov.br  

 
Leia-se: 
6.1. As provas objetivas serão realizadas na cidade de QUELUZ, em data prevista para o dia 
26/07/2015. Os locais e horários serão divulgado em Edital próprio afixado no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de QUELUZ e nos sites www.ckverza.com.br e www.queluz.sp.gov.br   

  

  Queluz, 28 de maio de 2015. 

ANA BELA COSTA TORINO  
PREFEITA MUNICIPAL DE QUELUZ 


