
 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO 
Rua Severino da Costa Nogueira, 153 – Centro – Brejinho – PE 
CNPJ: Nº 11.358.173/0001-00 – Fone: (87) 3850-1156 e 3850-1281 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2016 do 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

 
 
O Prefeito Municipal de BREJINHO, no uso de suas atribuições legais faz saber que, RETIFICA o Edital de 

Concurso Público nº 001/2016.  
 

Art.1º - Altera a Cláusula II, item 2.1.1, alínea “g”; determinando a cobrança da diferença da taxa de inscrição para as 
ratificações das inscrições em relação à taxa cobrada no concurso anterior anulado, conforme abaixo: 

g) Os candidatos inscritos no concurso anterior deverão efetuar o pagamento da diferença das taxas de inscrições em 
relação ao concurso anterior anulado.  

 
Art.2º - Altera a Cláusula XV, item 15.15, determinando o valor da cobrança da diferença da taxa de inscrição para as 
ratificações das inscrições em relação à taxa cobrada no concurso anterior anulado, conforme abaixo: 

15.15 – O valor da taxa de inscrição para novos candidatos será de R$ 100,00 (Cem reais) para os cargos dos 
GRUPO I e GRUPO II; de R$ 70,00 (Setenta reais) para os cargos do GRUPO III; e de R$ 60,00 (Sessenta reais) 
para os cargos dos GRUPO IV e GRUPO V. O valor da diferença da taxa de inscrição para os pedidos de ratificação 
de inscrições dos candidatos inscritos no concurso anterior anulado será de R$ 40,00 (Quarenta reais) para os cargos 
do GRUPO I e GRUPO II; de R$ 30,00 (Trinta reais) para os cargos do GRUPO III; e de R$ 20,00 (Vinte reais) para 
os cargos dos GRUPO IV e GRUPO V. 

 
Art.3º - As demais cláusulas e anexos do Edital de concurso público nº 001/2016, permanecem inalteradas. 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO 
Em, 18 de Janeiro de 2016 
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Prefeito 

 
 
 


