PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES
ESTADO DE SÃO PAULO
RETIFICAÇÃO II DO EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO
01/2018.
RETIFICAÇÃO DO ITEM 2.2, TABELA DE CARGOS, PARA O CARGO DE CONTADOR.
ONDE SE LÊ:
Emprego
Contador

Vagas

Salário Base
(R$)

Carga
Horária

Escolaridade e Exigências

Taxa
(R$)

01

4.387,92

40 h/s

Nível Superior em Ciências Contábeis e inscrição no
respectivo Conselho de no mínimo 3 (três) anos

60,00

Vagas

Salário Base
(R$)

Carga
Horária

Escolaridade e Exigências

Taxa
(R$)

01

4.387,92

40 h/s

Nível Superior em Ciências Contábeis, inscrição no respectivo
Conselho e experiência comprovada de no mínimo 3 (três)
anos. (Lei Complementar nº 217 de 03 de agosto de 2017)

60,00

AGORA SE LÊ:
Emprego
Contador

RETIFICAÇÃO DO ITEM 6.2, DATA DA PROVA.
ONDE SE LÊ:

6.2. A prova objetiva para os cargos públicos municipais será aplicada na data provável do dia 04 de março de 2018, com início às 9h00 e
término as 12h00, sendo que do início não será permitida, sob qualquer argumento, a entrada de candidatos atrasados.

AGORA SE LÊ:

6.2. A prova objetiva para os cargos públicos municipais será aplicada na data provável do dia 11 de março de 2018, com início às 9h00 e
término as 12h00, sendo que do início não será permitida, sob qualquer argumento, a entrada de candidatos atrasados.

NOTA:
Para que não haja prejuízo para os já inscritos no cargo de Contador e que não tenham o mínimo exigido de experiência, fica
assegurado aos mesmos, o direito de pedir restituição do valor pago ou a alteração de cargo, impreterivelmente de 21/02/2018 a
27/02/2018.
Para o pedido de Restituição o candidato deverá enviar um e-mail para fenixconcursoseconsultoria@gmail.com, com a foto do
boleto pago e o comprovante de pagamento, nome completo, RG e CPF. E para devolução, será necessário o nome do banco,
número da agencia, número da conta bancária e nome do favorecido.
A restituição será efetuada em até 30 dias da data do concurso.
Para o pedido de troca de cargo, enviar um e-mail para fenixconcursoseconsultoria@gmail.com, com a foto do boleto pago e o
comprovante de pagamento, nome completo, RG e CPF e o nome do cargo que pretende concorrer.
AS DEMAIS CLAUSULAS DO EDITAL DE ABERTURA PERMANECEM INALTERADAS.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Guararapes, 21 de Fevereiro de 2018.
Tarek Dargham
Prefeito

