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CONCURSO PÚLICO Nº 01/16 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE REABERTURA DAS INSCRIÇÕES  
E ALTERAÇÃO DA DATA PROVÁVEL PARA A REALIZAÇÃO  

DAS PROVAS ESCRITAS E TÍTULOS 
 
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju, Estado de São Paulo, neste ato 
representada pelo Sr. JAIR CÉSAR DAMATO, Prefeito Municipal, e Comissão Especial do 
Concurso Público nº 01/16, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto 
Nº 5608, DE 08/04/2016, e Edital de Concurso Público nº 01/16 da Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de Piraju, Estado de São Paulo, em observância ao princípio 
constitucional da Publicidade estabelecido no Artigo 37 da Constituição Federal,  
 
1. TORNA PÚBLICO a reabertura das Inscrições do Concurso Público n. 01/2016, com 
início às 08:00 horas do dia 13/05/2016, sendo realizadas exclusivamente via 
internet através do site www.exitusconcursos.com.br e término no dia 15/05/2016 com 
encerramento previsto para às 15:59 horas (horário de Brasília), sendo que após 
esse período a ficha de inscrição e o boleto bancário não estarão mais disponíveis no site. 
Os boletos para pagamento das taxas de inscrições terão vencimento em 16/05/2016. 
 
2. COMUNICA que tendo em vista a disponibilidade de locais (espaço físico) adequados 
para a aplicação das provas escritas e títulos nos estabelecimentos de ensino disponíveis 
no município e considerando a reabertura das inscrições para o referido concurso e em 
conformidade ao item 4.2.1. do Edital de Concurso Público n. 01/2016, RETIFICA-SE a 
data prevista para a realização das provas escritas e títulos do referido certame, item 
4.2.2. e item 4.3.2 do citado Edital, que passa a ter a seguinte redação: 
“4.2.2. As Provas Escritas serão aplicadas na cidade da Estância Turística de Piraju 
provavelmente no dia 29 (vinte e nove) de maio de 2016 (domingo), em local e 
horário a ser comunicado após o encerramento das inscrições através de afixação do 
Edital de Convocação no átrio da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju, nos 
endereços eletrônicos: www.exitusconcursos.com.br e 
http://www.estanciadepiraju.com.br/concursos/ e extrato do edital a ser divulgado pela 
imprensa com 03 (três) dias, no mínimo, de antecedência.” 

 
“4.3.2. Os candidatos que quiserem participar da Prova de Títulos deverão entregar os 
títulos no dia 29 (vinte e nove) de maio de 2016, no mesmo local e horário das 
provas escritas, oportunamente divulgado no Edital de Convocação para as provas, que 
será afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de 
Piraju/SP e nos endereços eletrônicos: www.exitusconcursos.com.br e 
http://www.estanciadepiraju.com.br/concursos/.” 

 
Revogam-se as disposições em contrário, permanecendo inalteradas as demais. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju, 11 de maio de 2016. 
 
 

JAIR CÉSAR DAMATO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
Comissão Especial de Concurso Público: 

 
 
 

ROSANA PIRES TONON 
PRESIDENTE 

 

MARCIO EUGENIO BERGAMINI 
MEMBRO 

 

MARCOS SHIZUO TANAKA 
MEMBRO 

 
 


