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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº. 01/2020 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, Estado 
de São Paulo, RETIFICA o Edital de Convocação nº 02/2020, para fazer constar 
as datas corretas do Concurso Público Edital nº. 03/2019. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
 A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 
ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos relacionados abaixo 
para Ciência da Convocação no dia 25/05/2020 no Departamento de Recursos 
Humanos (Prefeitura Municipal de Itanhaém), localizado na Avenida Washington 
Luiz, 75 – Centro, no horário das 08:00 às 14:00. 
 A partir da convocação citada acima, o candidato deverá 
entregar os documentos discriminados no item 13.5 do Edital nº 03/2019, dentro 
do prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis, isto é nos dias 26/05/2020 e 
27/05/2020. 
 Para a realização do exame médico, o candidato deverá 
apresentar/entregar o resultado dos exames relacionados no Anexo V do Edital nº 
03/2019, dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data de ciência da 
convocação, isto é, até dia 23/06/2020. 
 

LEIA-SE:  
 
 A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 
ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos relacionados abaixo 
para Ciência da Convocação no dia 02/06/2020 no Departamento de Recursos 
Humanos (Prefeitura Municipal de Itanhaém), localizado na Avenida Washington 
Luiz, 75 – Centro, no horário das 08:00 às 14:00. 
 A partir da convocação citada acima, o candidato deverá 
entregar os documentos discriminados no item 13.5 do Edital nº 03/2019, dentro 
do prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis, isto é nos dias 03/06/2020 e 
04/06/2020. 
 Para a realização do exame médico, o candidato deverá 
apresentar/entregar o resultado dos exames relacionados no Anexo V do Edital nº 
03/2019, dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data de ciência 
da convocação, isto é, até dia 01/07/2020. 
 
 

Itanhaém, 19 de Maio do ano de 2020. 
 
 

                                                                                          Wilson Carlos do Nascimento 
                                                                                    Secretário de Administração 


