Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL Nº 67/2019
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
(CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019)
A Prefeitura Municipal de Birigui RETIFICA a tabela do item 2 do capítulo I - DOS CARGOS, a alínea “g” do subitem 3.1.2
do capítulo II - DAS INSCRIÇÕES, e a tabela do item 15 do capítulo VI – DA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S) OBJETIVA,
PRÁTICA, APTIDÃO FÍSICA, AVALIAÇÃO PSICOLOGICA E TÍTULOS, do Edital de Abertura de Inscrições (Concurso
Público nº 01/2019) conforme segue:
Leia-se como segue e não como constou:
I. DOS CARGOS
...
2. Os códigos dos cargos; o nome dos cargos; o total de vagas; as vagas reservadas para ampla concorrência; as vagas
reservadas para deficiente (5%); os vencimentos; os requisitos exigidos e a jornada semanal de trabalho são os estabelecidos
na tabela que segue:
Códigos
dos
cargos

024

Cargos

Assistente Social

Total de
vagas

Vagas para
ampla
concorrência

Vagas para
deficiente
(5%)

6

5

1

Requisitos Exigidos

Jornada
Semanal
de
Trabalho
(horas)

- Ensino Superior de Serviço
Social e Registro no CRESS - SP

30

Vencimentos
(R$)

3.141,55

II - DAS INSCRIÇÕES
...
3.1.2. entregar – na data da posse para todos os cargos em concurso – documentos que comprovem:
g) Não ter sido demitido do serviço público, através de processo administrativo ou disciplinar, em qualquer esfera de
governo; condenado com trânsito em julgado em processo criminal por prática de crimes contra a Administração Pública;
crimes contra a Fé Pública; crimes contra o Patrimônio, crimes previstos pelo art. 5º, inciso XLIII da Constituição Federal, e os
definidos como hediondos pela Lei Federal nº 8.072/91; os definidos na Lei nº 7.492/86, e os atos descritos na Lei nº 8.429/92;
VI - DA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S) OBJETIVA, PRÁTICA, APTIDÃO FÍSICA, AVALIAÇÃO PSICOLOGICA E TÍTULOS
...
15. A prova objetiva – para todos os cargos – tem data prevista para sua realização em 20.10.2019, no período:
Tarde
021 – Advogado
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
Birigui, 26 de julho de 2019.
Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal
1

