RETIFICAÇÃO Nº. 001 DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2015.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento
dos interessados que o Edital de Concurso Público nº. 001/2015, sofreu as seguintes
alterações:
Art. 1º Ficam devidamente alterados os itens abaixo:
Onde se lê:
“5.1.1.2. A isenção mencionada no subitem 5.1.1 poderá ser solicitada no período
entre o dia 15 de maio de 2015 ao dia 31 de maio de 2015, por meio de inscrição no
sítio www.clicksolucoesinteligentes.com.br, devendo o candidato, obrigatoriamente,
indicar o seu Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico, bem
como declarar-se membro de família de baixa renda. “
Leia-se:
“5.1.1.2. A documentação para a isenção mencionada no subitem 5.1.1 poderá ser
enviada no período entre o dia 15 de maio de 2015 ao dia 31 de maio de 2015, para o
e-mail
contato@clicksolucoesinteligentes.com.br,
devendo
o
candidato,
obrigatoriamente, indicar o seu Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo
CadÚnico, bem como declarar-se membro de família de baixa renda. “
Onde se lê:
“5.10. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos poderão se
inscrever acessando o sítio www.clicksolucoesinteligentes.com.br para imprimir e
pagar o boleto bancário até o dia 10 de junho de 2015.”
Leia-se:
“5.10. Para os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos, será
enviado novo boleto para o e-mail cadastrado pelo candidato no formulário de
inscrição, com vencimento previsto para 10 de junho de 2015.”
Onde se lê:
“7.1. A Prova Escrita será realizada no dia 21/06/2015 no Centro Universitário para o
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI - Rua Dr. Guilherme Gemballa, 13 Bairro Jardim América - Rio do Sul – S.C.”
Leia-se:
“7.1. A Prova Escrita será realizada no dia 21/06/2015, das 09:00 às 12:00 horas,
horário de Brasília, no Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do
Itajaí - UNIDAVI - Rua Dr. Guilherme Gemballa, 13 - Bairro Jardim América - Rio do
Sul - S.C.”

Art. 2º Este Edital de Retificação entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio do Sul (SC), 22 de maio de 2015.
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Prefeito Municipal

