EDITAL DE RETIRRATIFICAÇÃO Nº 03/2019
(REF.: EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E ELEIÇÃO PARA
CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE SOROCABA GESTÃO 20202024)

O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE – CMDCA de Sorocaba, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Federal nº 8.069/90 e Lei Municipal nº 8627/2008 e suas alterações,
torna pública a RETIRRATIFICAÇÃO do Edital em referência, no que segue:
6. DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO
Item 6.1.:
Onde se lê:
As inscrições deverão ser realizadas, no período de 30 de maio a 10 de junho de
2019, pela Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio
de Mesquita Filho” – Fundação Vunesp, empresa contratada para realização das
fases I e II e, parcialmente, da fase III do processo seletivo de que trata este
Edital a ser publicado no Jornal Oficial do Município de Sorocaba.
Leia-se:

As inscrições deverão ser realizadas, no período de 30 de maio a 13 de junho de
2019, pela Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio
de Mesquita Filho” – Fundação Vunesp, empresa contratada para realização das
fases I e II e, parcialmente, da fase III do processo seletivo de que trata este
Edital a ser publicado no Jornal Oficial do Município de Sorocaba.
Item 6.6.:
Onde se lê:
A inscrição deverá ser realizada das 10 horas de 30 de maio de 2019 às 20 horas
de 10 de junho de 2019, exclusivamente pela internet, no site
www.vunesp.com.br.
Leia-se:

A inscrição deverá ser realizada das 10 horas de 30 de maio de 2019 às 20 horas
de 13 de junho de 2019, exclusivamente pela internet, no site
www.vunesp.com.br.
Alínea “k” do item 6.7.:
Onde se lê:
efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais)
em qualquer agência bancária até 10 de junho de 2019.
Leia-se:

efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais)
em qualquer agência bancária até 13 de junho de 2019.
Item 6.18.6.5.:
Onde se lê:
O candidato que tiver a solicitação indeferida e/ou recurso indeferido, e queira

participar deste Certame, deverá acessar novamente a “Área do Candidato”, no
site www.vunesp.com.br, imprimir o boleto bancário, até o último dia de
inscrição, e pagar o valor da taxa de inscrição, até 10 de junho de 2019,
devendo observar o disposto na alínea “k” do item 6.6.1. deste Edital.
Leia-se:

O candidato que tiver a solicitação indeferida e/ou recurso indeferido, e queira
participar deste Certame, deverá acessar novamente a “Área do Candidato”, no
site www.vunesp.com.br, imprimir o boleto bancário, até o último dia de
inscrição, e pagar o valor da taxa de inscrição, até 13 de junho de 2019,
devendo observar o disposto na alínea “k” do item 6.6.1. deste Edital.
Anexo V – Cronograma Eleição CT 2019:
Onde se lê:
1ª FASE

30/05 a 10/06/2019

Período de inscrição dos candidatos

1ª FASE

30/05 a 13/06/2019

Período de inscrição dos candidatos

Leia-se:

Ficam ratificadas as demais disposições contidas no Edital de Convocação de
Processo Seletivo e Eleição para Conselheiros Tutelares do Município de
Sorocaba Gestão 2020-2024, publicado no Diário Oficial de 16 de maio de 2019.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Sorocaba/SP, 7 de junho de 2019.

