ERRATA N° 001 DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES N° 001/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANTIM-BA
O Município de Itarantim, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
sob o nº 13.751.276/0001-53, representado legalmente pelo seu Prefeito Municipal,
através da empresa contratada nos termos das Leis n° 10.520/02 e Lei n° 8.666/93,
TORNA PÚBLICA AS RETIFICAÇÕES E INSERÇÕES AO EDITAL
supracitado, com subsídio no art. 1° da Lei 8.856/94, art. 17 da Lei Federal n°
7394/85 c/c art. 30 do Decreto n° 92.790 de 17 de junho de 1986 e art. 18 da Lei
Federal n° 6.615/78, cujas alterações seguem elencadas.
1. No subitem 2.1 do item 2 ao tratar dos cargos e vagas, ONDE se lê:
Fisioterapeuta
Nível Superior
01
R$ 2.000,00
em Fisioterapia
com o respectivo
registro no
Conselho de
Classe
LEIA-SE:
Fisioterapeuta

Nível Superior
em Fisioterapia
com o respectivo
registro no
Conselho de
Classe

01

R$ 2.000,00

40H

30H

2. No subitem 2.1 do item 2 ao tratar dos cargos e vagas, ONDE se lê:
Técnico de
Comunicação e
Locução
(Locutor)
LEIA-SE:
Técnico de
Comunicação e
Locução
(Locutor)

Nível médio
com curso técnico
na área

01

$ 2.000,00

40H

Nível médio
com curso técnico
na área

01

$ 2.000,00

20H

3. No subitem 2.1 do item 2 ao tratar dos cargos e vagas, ONDE se lê:

Técnico em
Radiologia

LEIA-SE:
Técnico em
Radiologia

Nível médio com
curso
profissionalizante
em Radiologia

01

R$ 1.200,00

30H

Nível médio com
curso
profissionalizante
em Radiologia

01

R$ 1.200,00

24H

4. No item 4 (DAS INSCRIÇÕES), ONDE SE LÊ:
As inscrições para o Concurso serão efetuadas, exclusivamente, nas formas descritas
neste Edital, através do site: https://concursos.msconc.com.br e encontrar-se-ão
abertas a partir das 08h00min do dia 23 de julho de 2019 até às 23h59min do dia 06
de agosto de 2019, sendo o dia 07/08/2019 o último dia para o pagamento do boleto
bancário, observado o horário da Bahia.
LEIA-SE:
As inscrições para o Concurso serão efetuadas, exclusivamente, nas formas descritas
neste Edital, através do site: https://concursos.msconc.com.br e encontrar-se-ão
abertas a partir das 08h00min do dia 23 de julho de 2019 até às 23h59min do dia
06 de agosto de 2019, sendo o dia 07/08/2019 o último dia para o pagamento do
boleto bancário, observado o horário da Bahia, COM EXCEÇÃO DOS CARGOS DE
FISIOTERAPEUTA, TÉCNICO EM RADIOLOGIA E TÉCNICO DE
COMUNICAÇÃO E LOCUÇÃO QUE TERÃO SUAS INSCRIÇÕES
PRORROGADAS até as 23h59min do dia 08 de agosto de 2019, sendo o dia
09/08/2019 o último dia para o pagamento do boleto bancário, observado o horário
da Bahia, devido as retificações realizadas no item 2.
5. Acrescentar o parágrafo único ao item 4 (DAS INSCRIÇÕES):
Parágrafo único- Os candidatos que já efetuaram inscrição e pagamento somente para os
cargos de fisioterapeuta, técnico em radiologia e técnico de comunicação e locução,
terão o prazo de 05 (cinco) dias contados da data da publicação desta errata, para, optando
por desistir da participação no certame, com direito a devolução integral da taxa da
inscrição (preenchendo formulário na Área do Candidato através do site
concursos.msconc.com.br, devendo constar os dados bancários para o devido reembolso)
ou fazer a alteração de cargo, (que deverá ser feito através do endereço eletrônico
ms.concursos@yahoo.com.br , onde o candidato deverá informar o nome completo,
CPF, e o cargo que deseja concorrer).
Paulo Silva Vieira
Prefeito Municipal

