RETIFICAÇÃO Nº 01 AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES, considerando a necessidade de excluir o cargo de Auditor
Fiscal dentre os cargos deste certame, torna público aos candidatos interessados no Concurso Público, que
nesta data, foram retificados as seguintes informações do Edital 001/2012 e seus Anexos:

No Edital 001/2012, item 1.2, onde se lê:
1.2
O Concurso Público destina-se ao provimento das 41 (quarenta e uma) vagas existentes atualmente
e para as que ocorrerem dentro do prazo de validade do Concurso, indicadas no Anexo 1 deste Edital, o
qual contém os cargos, quantidade de vagas por cargo, salários mensais, jornada semanal de trabalho e
pré-requisitos;
Leia-se:
1.2
O Concurso Público destina-se ao provimento das 40 (quarenta) vagas existentes atualmente e para
as que ocorrerem dentro do prazo de validade do Concurso, indicadas no Anexo 1 deste Edital, o qual
contém os cargos, quantidade de vagas por cargo, salários mensais, jornada semanal de trabalho e prérequisitos;

No Anexo 1 ao Edital 001/2012, Quadro de vagas dos cargos de nível superior:
Exclui-se o cargo de Auditor Fiscal.
No Anexo 2 ao Edital 001/2012, Atribuições dos cargos de nível superior:
Excluem-se as atribuições do cargo de Auditor Fiscal.

No Anexo 3 ao Edital 001/2012, Provas e Programas dos cargos de nível superior:
Exclui-se o conteúdo programático da prova para o cargo de Auditor Fiscal.

Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação, sendo o Edital 001/2012 e seus anexos
consolidados com as alterações decorrentes desta Retificação.
Os candidatos inscritos a este cargo, e que já efetuaram o pagamento da taxa de inscrição, deverão solicitar
a restituição do valor pago, por meio de requerimento (disponível no site) que deverá ser enviado via email (assinado pelo candidato) para o endereço eletrônico requerimentos.concursos@sociesc.org.br (solicitar confirmação de recebimento) ou via SEDEX, com Aviso de Recebimento (AR) para a SOCIESC - Concursos
Públicos, situada à Rua Gothard Kaesemodel, 833 - CEP: 89203-400 - Joinville-SC, impreterivelmente até o
dia 29 de fevereiro de 2012;
Navegantes, 13 de fevereiro de 2012.

Roberto Carlos de Souza
Prefeito Municipal
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