Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO
REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2017

Capítulo 1 – DO CONCURSO PÚBLICO
(Tabela I – CARGOS, VAGAS, SALÁRIO INICIAL, CARGA HORÁRIA
SEMANAL, REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS E ESCOLARIDADE)
Onde se lê:

Motorista de Transporte Escolar - Ensino fundamental completo, idade
superior a 21 (vinte e um) anos, carteira de habilitação categoria “D”, ser
aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática
veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN
e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser
reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses.
Capítulo 1 – DO CONCURSO PÚBLICO
(Tabela I – CARGOS, VAGAS, SALÁRIO INICIAL, CARGA HORÁRIA
SEMANAL, REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS E ESCOLARIDADE)
Leia-se:
Motorista de Transporte Escolar - Ensino fundamental completo, idade
superior a 21 (vinte e um) anos, carteira de habilitação categoria “D”, ser
aprovado em curso especializado, nos termos do regulamento do
CONTRAN e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou
ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses.
Onde se lê:
Capítulo 3 - DAS INSCRIÇÕES

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

4.3.8.2 O candidato que tiver seu pedido de redução de inscrição deferido
deverá retornar ao site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br) para
gerar o boleto correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da taxa
de inscrição, efetuando o pagamento até o último dia de inscrição.
Leia-se
Excluído esse item por não haver redução da taxa de inscrição.
Onde se lê:
Capítulo das Provas
6.2. A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha com
04(quatro) alternativas ....
Leia-se:
6.2. A prova objetiva será composta de questões de múltipla escola com 05
(cinco) alternativas....
Os demais itens permanecem inalterados.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente
Edital de Rerratificação.

Prefeitura Municipal de Itanhém, em 19 de junho de 2017.

JOSÉ EDUARDO FERNANDES
Presidente Comissão do Concurso

