PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Concurso Público nº. 002/2018
(Edital de Abertura de Inscrições nº. 002/2018 – Área de Educação)
Edital de Rerratificação nº 002/2018
A Prefeitura Municipal de Suzano RERRATIFICA o Edital nº 002/2018 publicado em 26/07/2018,
unicamente para alterar os itens que se seguem:
Onde se lê:
Capitulo II – Das Inscrições:
As inscrições ficarão abertas no período das 10 horas 08 de agosto de 2018 às 23h59min (horário de
Brasília) 12 de setembro de 2018, exclusivamente pela internet – site www.vunesp.com.br.

Leia-se:
As inscrições ficarão abertas no período das 10 horas 08 de agosto de 2018 às 23h59min (horário de
Brasília) 24 de setembro de 2018, exclusivamente pela internet – site www.vunesp.com.br.
__________________________
Onde se lê:
14.9. O candidato deverá, a partir das 14 horas de 30 de agosto de 2018, acessar o site
www.vunesp.com.br e verificar o resultado da solicitação pleiteada.

Leia-se:
14.9. O candidato deverá, a partir das 14 horas de 11 de Setembro de 2018, acessar o site
www.vunesp.com.br e verificar o resultado da solicitação pleiteada.
__________________________
Onde se lê:
Capitulo II – Das Inscrições:
14.11. O candidato poderá protocolar recurso contra o indeferimento do pedido de isenção do valor
da taxa de inscrição no período 31 de agosto a 03 de setembro de 2018, pelo site
www.vunesp.com.br, no link do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Suzano, seguindo as
instruções ali contidas.
14.12. A divulgação do resultado dos recursos ocorrerá em 11 de setembro de 2018.

Leia-se:
14.11. O candidato poderá protocolar recurso contra o indeferimento do pedido de isenção do valor
da taxa de inscrição no período de 12 a 13 de setembro de 2018, pelo site
www.vunesp.com.br, no link do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Suzano, seguindo as
instruções ali contidas.
14.12. A divulgação do resultado dos recursos ocorrerá em 21 de setembro de 2018.
Os demais itens permanecem inalterados.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.
Suzano, 30 de Agosto de 2018.
CINTIA RENATA LIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

