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CONCURSO PÚBLICO  EDITAL Nº 01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA  SP
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES
E/OU DEVOLUÇÃO DE VALOR DE INSCRIÇÃO

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES E/OU
DEVOLUÇÃO DE VALOR DE INSCRIÇÃO
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2015
O Prefeito do município de NHANDEARA, Estado de São Paulo no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público o presente edital de
prorrogação do período de inscrições conforme segue:
CONSIDERANDO, a alteração do número de vagas ofertadas para o cargo de
Professor de Educação Básica I, conforme Edital de Retificação nº 02 publicado em 21 de outubro
de 2015;
Os candidatos inscritos no referido cargo até o dia 21/10/2015, após analisarem os
requisitos do cargo alterado pela Retificação nº 02, em caráter excepcional, poderão:
1)
Continuar inscrito no cargo, tendo ciência da alteração do edital;
2)
Desistir do concurso, recebendo o reembolso total do valor da taxa de
inscrição, caso já tenha efetuado o pagamento do boleto.
2.1.) Caso já tenha efetuado o pagamento da taxa de inscrição e deseje desistir do
concurso, até 27/11/2015, deverá fazê-lo exclusivamente através do endereço eletrônico
www.concursonhandeara, link recursos, sendo necessário para tanto que o candidato informe a sua
opção por não participar do concurso e o Banco, agência e número de conta corrente para a referida
devolução;
2.2) O(s) candidato(s) que participar(em) da(s) prova(s) não terão direito à
restituição do valor da inscrição.
DETERMINO que em função da alteração do número de vagas ofertado, que o
período de inscrições seja prorrogado até o dia 29 de outubro de 2015, sendo que o boleto bancário
referente a taxa de inscrição poderá ser pago até o dia 30 de outubro de 2015.

Prefeitura Municipal de NHANDEARA – SP em 26 de outubro de 2015.
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