PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA/SP
Concurso Público de Provas e Títulos CP Nº 02/2020
1º EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLETO
A Prefeita do Município de Nova Campina/SP, usando das atribuições legais – com a supervisão da
Comissão de Acompanhamento deste Concurso Público, especialmente nomeada pela Portaria nº 088 de 7 de maio
de 2020, DETERMINA AS SEGUINTES ALTERAÇÕES E RETIFICAÇÕES:

I) No Edital completo, item 2.5 - Quadro de Cargos, retifica-se:
a) O requisito do Cargo “3.08 – Professor de Educação Física”:
Onde se lê: “Licenciatura Plena com Habilitação específica em Educação Física”;
Leia-se: “Licenciatura Plena com Habilitação específica em Educação Física com Registro no CREF”.
b) O requisito do Cargo “3.09 – Professor de Informática Educacional.”
Onde se lê: “Licenciatura Plena com Habilitação específica em Pedagogia e Curso de Informática com
duração mínima de 180 (cento e oitenta) horas”;
Leia-se: “Licenciatura Plena com habilitação específica em Pedagogia e Curso de Informática com duração
mínima de 180 (cento e oitenta) horas ou Licenciatura Plena com habilitação específica em Informática”.
Os candidatos que se sentirem prejudicados com a alteração acima e que efetuaram pagamento do boleto
até a data da publicação deste edital poderão solicitar o reembolso através do e-mail:
contato@directacarreiras.com.br em até 03 dias da data desta publicação.
II)

Altera o ITEM 4.1.1, passando a vigorar com a seguinte redação: “As inscrições ficarão abertas
EXCLUSIVAMENTE através da internet, no período de 01 de junho a 10 de julho de 2020 respeitando,
para fins de recolhimento do valor de inscrição, o horário bancário, devendo para tanto o candidato”;

III) Altera o ITEM 7.2.1, passando a vigorar com a seguinte redação: “A realização da Prova Objetiva está
prevista para o dia 02 de agosto de 2020 no Município de Nova Campina/SP. Poderá, contudo, haver
mudanças na data prevista dependendo do número de inscritos e a disponibilidade de locais para a
realização das provas.”

Os demais itens permanecem inalterados.
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital,
que fica à disposição por afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet nos endereços
www.novacampina.sp.gov.br e www.directacarreiras.com.br e no JORNAL NO ALVO, bem como o resumo
poderá ser divulgado em outros meios de comunicação, visando atender ao restrito interesse público.
Nova Campina/SP, 24 de junho de 2020.
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