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                          Edital de Processo Seleti vo Simplificado nº 001/2016 – Educação 
 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 003/2016 – RETIFICAÇÃO 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREME MBÉ, Estado de São Paulo, torna 
público, nos termos do EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2016 – 
EDUCAÇÃO, as seguintes RETIFICAÇÕES: 
 
I – Nos itens 1.9, 4.7, 8.1 e 11.6: 
 
ONDE SE LÊ: 

1.9. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este concurso e/ou a divulgação desses documentos através do site 
www.institutoexcelenciapr.com.br e demais meios oficiais de divulgação definidos no item 1.8. 
 
4.7 - Não haverá devolução da quantia paga a título de inscrição, salvo em caso de não realização do 
concurso, ou alteração de regra editalícia relacionada à data de prova, alteração de empregos, ou 
qualquer outro quesito que interfira no interesse do candidato em participar do certame, por ordem da 
autoridade superior. 
 
8.1 - A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em 02 (duas) listas, contendo a 
Primeira Lista Geral dos candidatos classificados, a Segunda Lista somente a classificação dos 
Portadores de Deficiência. 
 
11.6 - A aprovação no Processo Seletivo assegura direito à nomeação até o número de vagas previstas, 
e esta, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, o prazo de 
validade do concurso e limites de vagas existentes, bem como as que vierem a vagar ou que forem 
criadas posteriormente. Isto vale dizer que a administração poderá nomear candidatos aprovados além 
das vagas previstas no (Anexo I) , obedecendo sempre à ordem final de classificação. 
 
 
LÊ-SE CORRETAMENTE: 

1.9. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  e/ou a divulgação desses 
documentos através do site www.institutoexcelenciapr.com.br e demais meios oficiais de divulgação 
definidos no item 1.8. 

 
4.7 - Não haverá devolução da quantia paga a título de inscrição, salvo em caso de não realização do 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO , ou alteração de regra editalícia relacionada à data de prova, 
alteração de empregos, ou qualquer outro quesito que interfira no interesse do candidato em participar 
do certame, por ordem da autoridade superior. 
 
8.1 - A publicação do resultado final do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  será feita em 02 (duas) 
listas, contendo a Primeira Lista Geral dos candidatos classificados, a Segunda Lista somente a 
classificação dos Portadores de Deficiência. 
 
11.6 - A aprovação no Processo Seletivo assegura direito à nomeação até o número de vagas previstas, 
e esta, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, o prazo de 
validade do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  e limites de vagas existentes, bem como as que 
vierem a vagar ou que forem criadas posteriormente. Isto vale dizer que a administração poderá nomear 
candidatos aprovados além das vagas previstas no (Anexo I) , obedecendo sempre à ordem final de 
classificação. 
 
III – Ficam mantidas as demais condições estabelecidas no edital de Processo Seletivo Simplificado nº 
001/2016 – Educação, ressalvadas alterações posteriores. 

TREMEMBÉ, 15 de dezembro de 2016. 
 

Marcelo Vaqueli 
Prefeito Municipal 


