RETIFICAÇÃO N° 02

INSTITUTO FAGOC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso das atribuições concedidas pelo Edital Nº 01 de
2016 que normatiza o Processo Seletivo Público da Prefeitura Municipal de Ubá/MG, torna público a
retificação a seguir:

1. No item 3, DA INSCRIÇÃO:
Onde se lê:
Período e Procedimento para Inscrição: de 23 de maio a 20 de junho de 2016, via internet, no site
www.sistemaconcursos.com.br ou no Instituto Fagoc, à Rua Doutor Ângelo Barleta, 98 – Centro Ubá,
MG.
Leia-se:
Período e Procedimento para Inscrição: de 23 de maio a 30 de junho de 2016, via internet, no site
www.sistemaconcursos.com.br ou no Instituto Fagoc, à Rua Doutor Ângelo Barleta, 98 – Centro Ubá,
MG.
Onde se lê:
Após a transmissão do requerimento de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e
efetuar o pagamento da taxa de inscrição discriminada, em qualquer estabelecimento bancário, até 3
(três) dias úteis após a realização da inscrição, seguindo os horários bancários oficiais (inclusive aqueles
concernentes aos horários de quitação via sistema CE compensação bancária). Caso o boleto esteja
vencido, o interessado poderá retirar uma segunda via no mesmo site utilizado para a inscrição, sem
necessidade de fazer uma nova inscrição, desde que este seja feito até o dia 20 de junho de 2016.
Leia-se:
Após a transmissão do requerimento de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e
efetuar o pagamento da taxa de inscrição discriminada, em qualquer estabelecimento bancário, até 3
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(três) dias úteis após a realização da inscrição, seguindo os horários bancários oficiais (inclusive aqueles
concernentes aos horários de quitação via sistema CE compensação bancária). Caso o boleto esteja
vencido, o interessado poderá retirar uma segunda via no mesmo site utilizado para a inscrição, sem
necessidade de fazer uma nova inscrição, desde que este seja feito até o dia 30 de junho de 2016.

Ubá – MG, 21 de junho de 2016.
Edvaldo Baião Albino
(Vadinho Baião)
Prefeito de Ubá
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