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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

EDITAL No 01/2016 

RETIFICAÇÃO 

 
GLAUCO LUIZ SILVA, Secretário Municipal de Administração do Município de 
Campos do Jordão, no uso de suas atribuições legais TORNA PÚBLICO a 
RETIFICAÇÃO do item 2.4 ao 2.5.8 constante do EDITAL No 01/2016, conforme 
abaixo discriminados, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do 
referido edital: 
 
 

01 – Retifica item 2.4 ao 2.5.8 que versa sobre o pagamento da taxa de 
inscrição 

 
(...) 

2.4  Das Inscrições presenciais: 
2.4.6 A taxa de inscrição deverá ser paga através de depósito 

bancário em nome da empresa Jose Farouk R. Mokodsi EPP, na conta 6.952-3 
Agência 6601 do Banco do Brasil S/A. 

2.4.6.1 No deposito identificado deverá ser colocado o 
numero do CPF do candidato para fins de efetivação da inscrição. 

 
 
2.5  Das Inscrições via internet: 
2.5.1 Acessar o site www.promun.com.br  onde estarão 

disponíveis o Edital, o cronograma, o requerimento de inscrição e os dados 
bancário para pagamento da taxa de inscrição. 

2.5.2 Ler todo o Edital antes de efetuar e confirmar a inscrição. 
2.5.3 Para inscrever-se, o candidato deverá preencher o 

Formulário de Inscrição, no site www.promun.com.br, de acordo com as instruções 
solicitadas. Após este procedimento, será exibido, a inscrição em nome do 
candidato, os dados bancários para pagamento da taxa de inscrição, o qual deverá 
ser impresso, para que o pagamento da taxa de inscrição seja efetuado até o dia 
13/04/2016. 

2.5.4 O candidato poderá escolher entre imprimir ou enviar para 
seu e-mail para posterior pagamento. 

2.5.5 Efetuar o pagamento, através de deposito bancário, 
observando o valor a ser pago, conforme o cargo escolhido, de acordo com os itens 
1.1 e 2.3 do presente Edital. 

2.5.6 A inscrição só será validada após a confirmação do 
deposito pela agencia bancária.  

2.5.7 O candidato que efetuar sua inscrição no dia 13/04/2016 e 
não conseguir efetuar o depósito no mesmo dia, poderá fazê-lo impreterivelmente 
no dia 14/04/2016 até as 12:00hs. 

2.5.7.1 A condição para efetuar o pagamento da taxa no 
dia 14/04/2016 se enquadra somente para os candidatos que efetuarem a inscrição 
no dia 13/04/2016. Inscrições efetuadas em data anterior deverão ter a taxa 
recolhida até 13/04/2016. 

http://www.promun.com.br/
http://www.promun.com.br/
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2.5.8 Não serão aceitos pagamento do deposito bancário em 
cheques ou através de envelope bancário no caixa eletrônico, como forma de 
pagamento da taxa de inscrição. 

(....) 
 
 

Campos do Jordão, 01 de abril de 2016 
 

 
 
 

Ana Maria Correa 
Presidente da Comissão 


