MUNICÍPIO DE TAGUAÍ
Taguaí - Capital das Confecções
CNPJ 46.223.723/0001-50

Gente em primeiro lugar!

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
Edital de Retificação nº 01
A Prefeitura do Município de Taguaí, Estado de São Paulo, através do Chefe do Poder
Executivo, Jair Cariovaldo Carniato, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a empresa CEMAT
Assessoria Administrativa Ltda, responsável pela realização do Concurso Público nº 01/2019, tornam
público aos interessados, com fundamento no Capítulo X, item 6, do Edital do Concurso Público nº 01/2019,
a seguinte retificação:
Leia-se como segue e não como constou:
No caso da entrega de Títulos, o candidato deverá enviá-los pelo correio, via Sedex, à empresa
CEMAT (Rua João Becão, nº 444, centro, Júlio Mesquita-SP, CEP: 17550-000), até o dia 15 de
março de 2019, através de cópias simples, juntamente com a cópia do comprovante de pagamento
da taxa de inscrição. A entrega dos títulos, também, poderá ser efetuada na data da prova, na
Escola Municipal Arlindo Bérgamo, na cidade de Taguaí-SP, na data de 31 de março de 2019
(domingo), no ato da prova junto ao fiscal da sala, através de cópias simples, junto com a cópia do
comprovante de pagamento da taxa de inscrição, conforme estabelecido no Edital.

Ficam mantidas e ratificadas as demais disposições do Edital do Concurso Público nº
01/2019 e está à disposição dos interessados no quadro de atos oficiais do Paço da Prefeitura Municipal e
no site da CEMAT (www.cematconcurso.com.br).
As inscrições deverão ser efetuadas no período de 04 a 15 de março de 2019, através
da internet no sítio eletrônico da CEMAT (www.cematconcurso.com.br).
As inscrições ficarão abertas, por meio da Internet, a partir das 9h00 do dia 04/03/2019 até às
16h00 do dia 15/03/2019, horário de Brasília, exclusivamente no endereço eletrônico da CEMAT.
As provas realizar-se-ão na cidade de Taguaí-SP, na “Escola Municipal ARLINDO
BÉRGAMO”, localizada à Rua José Gobbo, nº 1087, Centro, na data de 31 de março de 2019
(domingo), no horário com início às 9h00 (nove horas).
Prefeitura do Município de Taguaí, 07 de março de 2019.

JAIR CARIOVALDO CARNIATO
Prefeito Municipal
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