ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ
CONCUSO PÚBLICO Nº01/2017

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº01, DE 07 DE JULHO DE 2017.

O Prefeito Municipal do Município de Cunha Porã-SC, senhor Jairo Rivelino Ebeling, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, torna pública a seguinte retificação do Edital supracitado, cuja alterações
estão a seguir elencadas:
1. No item 5, Da Isenção da Taxa de Inscrição, onde se lê:
5.5

Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição indeferidos poderão
participar do presente Concurso Público desde que efetuem o pagamento da taxa de inscrição até o dia
08/08/2017.

LEIA-SE
5.5

Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição indeferidos poderão
participar do presente Concurso Público desde que efetuem o pagamento da taxa de inscrição até o dia
15/08/2017.

2. No item 9, Da Avaliação de Títulos, onde se lê:
9.3

9.4

Os títulos deverão ser apresentados por meio de cópias autenticadas em cartório, anexando formulário
próprio para entrega de títulos, devidamente preenchido e assinado, que estará disponível no Anexo deste
edital.
Os Títulos para análise deverão ser enviados, impreterivelmente até o último dia das inscrições ou seja
08/08/2017, via SEDEX ou Carta Registrada com AR, correspondência com os seguintes dizeres: CONCURSO
CUNHA PORÃ – AVALIAÇÃO DE TÍTULOS (Especificar o Cargo) – Rua Anir Zauza, 131, Centro – Nova ItaberaSC– CEP: 89818-000.

LEIA-SE
9.3

9.4

Os títulos deverão ser apresentados por meio de cópias autenticadas em cartório, anexando formulário
próprio para entrega de títulos, devidamente preenchido e assinado, que estará disponível no Anexo VII
deste edital.
Os Títulos para análise deverão ser enviados, impreterivelmente até o último dia das inscrições ou seja
14/08/2017, via SEDEX ou Carta Registrada com AR, correspondência com os seguintes dizeres: CONCURSO
CUNHA PORÃ – AVALIAÇÃO DE TÍTULOS (Especificar o Cargo) – Rua Anir Zauza, 131, Centro – Nova ItaberaSC– CEP: 89818-000.

Os demais itens do Edital permanecem inalterados.
Cunha Porã, 11 de julho de 2017.
JAIRO RIVELINO EBELING
Prefeito Municipal

