
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINÓPOLIS 
- Estado de São Paulo - 

 

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO 02/19 

A Prefeitura Municipal de Rinópolis, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo senhor JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA NETO, Prefeito 
Municipal, torna público na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal que as inscrições do CONCURSO PÚBLICO N. 02/19 PARA 
PROVIMENTO EFETIVO DE MÉDICO (ESF) ACHAM-SE PRORROGADAS ATÉ 20/11/2019 ÀS 12:00 HORAS. 
1. Para se inscrever o candidato deverá acessar o site www.exitusconcursos.com.br até o dia 20/11/2019 às 12:00 horas e: 

1) Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 
2) Localizar o “link” correspondente ao Concurso Público; 
3) Clicar em “Cadastre-se nesse concurso”; 
4) Ler na íntegra o Edital e preencher corretamente o Requerimento de inscrição;  
5) Em seguida, clicar em “Enviar Solicitação de Inscrição”; 
6) Conferir seus dados pessoais e estando corretos clicar em “Confirmar”, ou em caso de incorreção, “voltar para corrigir”; 
7) Efetuar o pagamento do boleto gerado pelo sistema, aguardando o prazo mínimo de 02 (dois) dias úteis após o cadastramento de 

inscrição ou no vencimento do mesmo, diretamente no Banco SANTANDER, em qualquer agência bancária ou Casas Lotéricas.  
2.1. Serão utilizados boletos exclusivamente do BANCO SANTANDER para recolhimento da taxa de inscrição a crédito em conta corrente 

da pessoa jurídica Exitus Consultoria. 
2.2. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que o candidato se encontra, este 

deverá antecipar o respectivo pagamento, considerando o primeiro dia útil que antecede o feriado como data final para realização do 
pagamento da taxa de inscrição, desde que o pagamento seja feito no período de inscrição determinado neste Edital.  

2.2.1. É recomendável que o pagamento do boleto bancário da inscrição seja efetuado somente em Agências Bancárias para maior segurança 
dos candidatos, sendo que a executora do Concurso Público não se responsabiliza pela confirmação do pagamento efetuado em 
correspondentes bancários.  

O Edital de abertura das inscrições, contendo os requisitos para a inscrição, programa para as provas e demais editais das fases do Concurso 
Público, estarão afixados no átrio da Prefeitura Municipal situado à Rua São Luis, n° 242 – centro, Rinópolis/SP e nos endereços eletrônicos 
www.exitusconcursos.com.br e www.rinopolis.sp.gov.br. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINÓPOLIS/SP, 06 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 

JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA NETO 
Prefeito Municipal 
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