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EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 001 DO CONCURSO PÚBLICO N° 001/2018 

 

 

A Câmara Municipal de Serrana TORNA PÚBLICO a Retificação Parcial do Edital do Concurso Público nº 001/2018, regido 

pelas Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para provimento dos cargos constantes do item 1.2. do Capítulo I – DOS 

CARGOS, sob organização e aplicação da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

– Fundação VUNESP. 

 

a) Leia-se como segue e não como constou: 

 

2.7. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 23 de novembro de 2018 às 23h59min de 07 de janeiro de 2019 (horário 

oficial de Brasília), exclusivamente pela internet, no site www.vunesp.com.br. 

 

2.8. Para inscrever-se, o candidato deverá, durante o período das inscrições: 

g) efetuar o pagamento correspondente da taxa de inscrição, até a data-limite de 08 de janeiro de 2019, em qualquer agência 

bancária, atentando para o horário bancário, conforme tabela a seguir: 

 

 

2.11. Às 23h59 min de 07 de janeiro de 2019, a ficha de inscrição não estará mais disponibilizada no site. 

 

b) Leia-se como segue e não como constou: 

 

ANEXO IV – CRONOGRAMA PREVISTO 

 

ATIVIDADES DATAS PREVISTAS 

Início das inscrições 23/11/2018 

Término das inscrições 07/01/2019 

Vencimento do Boleto Bancário 08/01/2019 

Publicação da lista de solicitações de condições especiais para realização da prova 16/01/2019 

Período para interposição de recurso referente ao indeferimento de solicitações de condições especiais 

para a realização da prova 
De 17/01 à 18/01/2019 

Divulgação do resultado – somente no site www.vunesp.com.br, a partir das 14 horas – da análise de 

recurso(s) referente(s) ao indeferimento de solicitações de condições especiais para a realização da 

prova 

21/01/2019 

 
Ficam ratificadas as demais disposições constantes do Edital de Abertura de Inscrição nº 001/2018, publicado no Diário Oficial 

Eletrônico do Município de Serrana. 

 

 

Serrana, 09 de novembro de 2018. 

 

 

Dewilson Braga dos Reis 

Presidente da Câmara Municipal de Serrana 
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