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RETIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLETO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 
 
 

A Câmara Municipal de Vista Alegre do Alto, Estado de São Paulo, faz saber e torna pública a RETIFICAÇÃO do 

Edital Completo do Concurso Público nº 01/2017 conforme abaixo: 

 

 No item 3.2, onde lê-se: 

[...] 

-possuir o nível de escolaridade (ensino médio completo) e conhecimento de informática, comprovado por meio de 

curso(s) preparatório(s), conforme exigido para o exercício do cargo no item 2.1. 

 

 Leia-se: 

[...] 

-possuir o nível de escolaridade (ensino médio completo) e conhecimento de informática, comprovado por meio 

de certificado de conclusão de curso de informática, conforme exigido para o exercício do cargo no item 2.1. 

 

 

 No item 3.9, onde lê-se: 

[...] 

-Na sequência o sistema irá gerar o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição. 

-Após o pagamento do boleto, o candidato deverá conferir no mesmo site constante no item 3.9 se os dados da 

inscrição efetuada pela internet foram recebidos e a importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o 

candidato deverá imediatamente entrar em contato com a empresa PROAM – Assessoria e Consultoria LTDA – 

ME no e-mail: proamassessoriaeconsultoria@yahoo.com.br para verificar o ocorrido. 

 

 Leia-se: 

[...] 

-Na sequência o sistema irá gerar comprovante de inscrição constando dados para DEPÓSITO IDENTIFICADO 

na conta corrente nº 13.333-7, agência 0637-8, Banco Bradesco em nome da empresa Branzani & Piveta 

Assessoria e Consultoria LTDA ME. 

-Após efetuar o depósito identificado, o candidato deverá conferir no mesmo site constante no item 3.9 se os 

dados da inscrição efetuada pela internet foram recebidos e a importância do valor da inscrição paga. Em caso 

negativo, o candidato deverá imediatamente entrar em contato com a empresa PROAM – ASSESSORIA E 

CONSULTORIA LTDA – ME no e-mail: proamassessoriaeconsultoria@yahoo.com.br para verificar o ocorrido. 

 

 

O candidato que efetuar sua inscrição no dia 22/12/2017 após o expediente bancário, terá até às 15 horas 

do dia 26/12/2017 para efetuar o depósito identificado referente à taxa de inscrição. 

  

  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO, 7 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 

JOSÉ RICARDO JOANINI 

Presidente da Câmara Municipal 
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