CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2016

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES (EAI) PUBLICADO NO DIA 23.06.2016 NO DIÁRIO
OFICIAL ELETRÔNICO Nº 110 DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

O Dr. Luís José Bassoli, Presidente da Câmara Municipal de Taquaritinga, TORNA PÚBLICO o Edital de Rerratificação ao Edital de Abertura
de Inscrições (EAI) publicado no dia 23.06.2016 no Diário Eletrônico nº110, para preenchimento, mediante nomeação, para o cargo 003 –
TÉCNICO LEGISLATIVO:

1)

Leia-se como segue e não como constou:

I – DOS CARGOS

1.2. Os cargos (CARGOS); os códigos dos cargos (CÓD), conforme consta da ficha de inscrição; o número de vagas da lista geral (GERAL);
o número de vagas para candidato com deficiência (DEF); o número de vagas para candidato negro(a), pardo(a) e/ou afrodescendente
(AFRO) conforme Decreto Legislativo 1.444/2014; os salários (SALÁRIOS); as jornadas semanais de trabalho (JORN.); as escolaridades e os
demais requisitos exigidos são os estabelecidos na tabela que segue:

CARGO

CÓD. GERAL DEF AFRO

SALÁRIO JORNADA ESCOLARIDADE

DEMAIS REQUISITOS

Ensino Superior
Completo em
Direito,
Administração,
Gestão de Políticas
Técnico Legislativo

003

1

-

-

R$4.043,81

40hs

Públicas, Relações
Públicas, Ciências

---

Sociais, Ciências
Políticas ou
Ciências
Econômicas.

2)

Em decorrência da rerratificação do cargo 003 – TÉCNICO LEGISLATIVO e tão somente para este, os itens 2.10 e alíneas e
2.10.5 passam a ter a seguinte redação:

2.10. Amparado pelas Leis Municipais nº 3.854/2010 e 4.115/2014, poderá o candidato solicitar a isenção no pagamento da taxa de inscrição,
obedecendo aos seguintes procedimentos:
a) acessar o site www.vunesp.com.br, no período de 10 horas de 18 de Julho de 2016 às 16 horas de 19 de Julho de 2016;
b) localizar, no site, o “link” deste Concurso Público;
c) acessar o “link” do requerimento de isenção da taxa de inscrição;
d) preencher total e corretamente esse requerimento;
e) imprimir o requerimento;
f) transmitir os dados, conforme informação constante na página;
g) preencher e imprimir a declaração de que as informações prestadas são verdadeiras, e, quando for o caso, imprimir, também, a(s)
declaração(ões) específicas, assinando-a(s);
h) encaminhar ou entregar – até o dia 20 de Julho de 2016 – em envelope com a indicação “REF: ENVIO DE REQUERIMENTO E
DE DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO – CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE TAQUARITINGA PARA O CARGO DE _ _ _ ”, os seguintes documentos:
g) o encaminhamento ou a entrega dos documentos referidos na alínea “h” até h.1.4., deste item, do Edital publicado em
23.06.2016, poderá ser feita por uma das seguintes maneiras:
g.1. por SEDEX, para a Fundação VUNESP (vide endereço no Anexo V deste Edital);
1

g.2. pessoalmente, ou por procuração, na Fundação VUNESP, nos dias úteis compreendidos entre segunda-feira
do dia 18 de Julho até quarta-feira do dia 20 de Julho de 2016, das 9 às 16 horas (vide endereço no Anexo V).

2.10.5. Às 16 horas de 19 de Julho de 2016, o requerimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição não estará mais
disponibilizado no site.
3)

Ficam RERRATIFICADAS as demais disposições constantes no Edital de Abertura de Inscrições.

E, para que ninguém possa alegar qualquer espécie de desconhecimento, é expedido este Edital.

Taquaritinga, 13 de Julho de 2016.

Luís José Bassoli
Presidente da Câmara
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