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EDITAL DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE INSCRIÇÃO
E DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E DE TÍTULOS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINA, Estado de São Paulo, e
a empresa VISÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, fazem saber que em razão
de problemas com o sistema de controle de boletos bancários, o qual automaticamente
deu por vencidos boletos ainda dentro do prazo de validade para o pagamento da taxa
de inscrição, situação que impede que alguns candidatos efetuem o pagamento dentro
do prazo estabelecido pelo edital de abertura, resolvem:
1. Fica o prazo de inscrição para o CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE
TÍTULOS para formação de cadastro reserva para o cargo público de PROCURADOR
JURÍDICO, prorrogado até o dia 04 de junho de 2017.
2. Em razão da prorrogação da data de inscrição, fica prorrogada a data de
realização da prova objetiva e da prova de títulos, as quais acontecerão no dia 18 de
junho de 2017, às 08h30min, no mesmo local e nas mesmas condições estabelecidas
no edital de abertura.
3. Os candidatos que tiverem problemas para realizar o pagamento do boleto
bancário deverá entrar em contato com a empresa Visão Consultoria e Assessoria
Ltda. através do email contato@visaoassessoria.com e solicitar a emissão de novo
boleto, devendo tomar esta providência dentro do prazo hábil para pagamento.
3.1. É facultado aos candidatos já inscritos solicitarem a emissão de nova via do
boleto bancário para pagamento dentro do novo prazo, ficando à estes também
alertado que a solicitação deverá ser requisitada dentro de prazo hábil a possibilitar o
pagamento.
4. Permanecem em vigor as demais disposições estabelecidas pelo edital de
abertura do Concurso Público nº 001/2017, desde que não conflitantes com o disposto
no presente edital.
Prefeitura Municipal de Santa Ernestina, em 26 de maio de 2017.

Marcelo Aparecido Veronezi
- Prefeito Municipal -
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