PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIÚNA/SP
Processo Seletivo de Provas – Edital Nº 01/2018
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E ALTERAÇÃO DA
DATA PREVISTA PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS

O Prefeito do Município de Ibiúna/SP, usando das atribuições legais, com a supervisão da Comissão de
Acompanhamento deste Processo Seletivo especialmente nomeado pela Portaria nº 12.937 de 26 de junho de 2018
DETERMINA:
1.

A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES, para ampla divulgação do certame e em virtude da
quantidade de candidatos inscritos, visando cumprir o restrito interesse público, passando o item 4.1 a valer nas
mesmas condições previstas no Edital primitivo, com seguinte redação:
Onde se lê:
“As inscrições ficarão abertas EXCLUSIVAMENTE através da internet, no período de 29 de junho a 13 de julho
de 2018, respeitando para fins de recolhimento do valor de inscrição o horário bancário, devendo para tanto o
candidato acessar o site www.directacarreiras.com.br“;
Leia-se:
“As inscrições ficarão abertas EXCLUSIVAMENTE através da internet, no período de 29 de junho a 27 de julho
de 2018, respeitando para fins de recolhimento do valor de inscrição o horário bancário, devendo para tanto o
candidato acessar o site www.directacarreiras.com.br“;

2.

A ALTERAÇÃO DA DATA PREVISTA PARA REALIZAÇÃO DA PROVA, em consequência da prorrogação do
período de inscrições, passando o item 7.1.1 a valer nas mesmas condições previstas no Edital primitivo, com
seguinte redação:
Onde se lê:
“A realização da prova objetiva está prevista para o dia 29 de julho de 2018 no município de Ibiúna/SP. Poderá,
contudo, haver mudanças na data prevista dependendo do número de inscritos e a disponibilidade de locais para
a realização das provas.”
Leia-se:
“A realização da prova objetiva está prevista para o dia 12 de agosto de 2018 no município de Ibiúna/SP.
Poderá, contudo, haver mudanças na data prevista dependendo do número de inscritos e a disponibilidade de
locais para a realização das provas.”

Em cumprimento ao preceito legal da ampla divulgação, transparência e publicidade, publica o presente edital de
REABERTURA DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES E ALTERAÇÃO DA DATA DA PROVA, para conhecimento público e
para que ninguém possa alegar ignorância da alteração ocorrida, que fica à disposição por afixação nos locais de
costume da Prefeitura e pela Internet nos endereços www.directacarreiras.com.br e www.ibiuna.sp.gov.br, visando
atender ao restrito interesse público.
IBIÚNA/SP, 13 de julho de 2018.

JOÃO BENEDICTO DE MELLO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
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