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1 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM resolve expedir a presente RETIFICAÇÃO ao Edital de Abertura de Inscrições do Concurso 
Público nº 2/2015, para fazer constar as seguintes alterações: 
 

 1 - DOS CARGOS: Incluída a região de saúde do bairro Pro-Morar, com a respectiva abrangência e nº de vagas: 
 

ÁREA DA UNIDADE DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA 

ABRANGÊNCIA DA ÁREA DA UNIDADE DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA 

Nº DE VAGAS 

Pro-Morar 1 Pro-Morar, São Matheus e Altos de Votorantim 6 

  
 2.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, no período de 07 de dezembro a 28 de dezembro de 2015 07 

de janeiro de 2016 2, através do site www.publiconsult.com.br 
 

 2.2.2. O pagamento do boleto da taxa de inscrição deverá ser efetuado até 29 de dezembro de 2015 08 de janeiro de 2016 3 em 
qualquer agência bancária, através de internet banking, ou em estabelecimento autorizado a receber pagamento de documentos 
de compensação bancária (casas lotéricas, correios, etc.). 
 

 2.4.3. O "Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição", nos moldes do Anexo IV deste Edital, juntamente 
com a documentação comprobatória de que atende às condições estabelecidas em lei, discriminada no item anterior, 
deverá ser protocolado nos dias 09 a 11 de setembro de 2015, e nos dias 22 e 23 de dezembro (exclusivamente para 
candidatos da área de saúde do Pro-Morar 4,  no posto de atendimento instalado no Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Votorantim, na Avenida 31 de março nº 327, Centro – Votorantim, das 12:30 às 17:30 horas. As cópias 
apresentadas serão autenticadas pelo servidor público da Prefeitura de Votorantim que recepcionar a documentação, à vista dos 
seus originais. 

 

 2.4.7. O candidato deverá, a partir das 18 horas do dia 18 de dezembro de 2015 04 de janeiro de 2016 5, verificar no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal de VOTORANTIM ou no site www.publiconsult.com.br, o resultado do requerimento da isenção do 
pagamento da taxa de inscrição. 

 

 2.4.9. O candidato que tiver o requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição indeferido, e ainda assim queira 
participar do processo seletivo, deverá acessar o PAINEL DO CANDIDATO no site www.publiconsult.com.br, selecionar o 
Processo Seletivo Nº 2/2015 da Prefeitura Municipal de VOTORANTIM, clicar na guia GERAR 2ª VIA DO BOLETO e efetuar o 
pagamento do boleto bancário referente à taxa de inscrição até 29 de dezembro de 2015 08 de janeiro de 2016 6,  devendo 
observar o disposto no item 2.2 e seus subitens. 

 
 5.2. A data estimada para aplicação da Prova Objetiva é 17 de janeiro de 2016 24 de janeiro de 2016 7, às 09h00. A 

confirmação oficial acerca da data, horário e local de realização das provas ocorrerá através do Edital de Convocação para as 
Provas Objetivas a ser disponibilizado nos sites www.publiconsult.com.br e www.votorantim.sp.gov.br, e no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de VOTORANTIM, sendo ainda publicado de forma resumida no Jornal Imprensa Oficial do Município de 
VOTORANTIM. 

 
O Edital de Abertura de Inscrições com as retificações consolidadas encontra-se disponível para consulta no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de VOTORANTIM e nos sites: www.publiconsult.com.br, e www.votorantim.sp.gov.br sendo ainda este Edital 
de Retificação publicado no Jornal Imprensa Oficial do Município de VOTORANTIM.  

 
VOTORANTIM, 18 de dezembro de 2015. 

Erinaldo Alves da Silva 
Prefeito Municipal de VOTORANTIM 

                                                           
1
 18-12-2015: Incluída a área da unidade de saúde da família Pro-Morar. 

2
 18-12-2015: Prorrogado o prazo de inscrições. 

3
 18-12-2-15: Prorrogada a data de pagamento da taxa de inscrição. 

4
 18-12-2015: Estabelecido prazo para solicitação de isenção de taxa de inscrição para os candidatos da área de saúde Pro-

Morar. 
5
 18-12-2015: Prorrogado o prazo do resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição. 

6
 18-12-2015: Prorrogado o prazo para pagamento do boleto da taxa de inscrição. 

7
 18-12-2015: Prorrogado o prazo de aplicação da prova objetiva. 
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