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EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO N.º 01/18 

 

 

O MUNICÍPIO DE AURIFLAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

45.660.594/0001-03, com sede administrativa na Rua João Pacheco de Lima, nº 44-65, Centro, Município de 

Auriflama, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal OTÁVIO HENRIQUE ORTUNHO 

WEDEKIN, no uso de suas atribuições legais, Considerando a aplicação direta do item 9.2 do aludido Edital de abertura 

do processo seletivo e aplicação subsidiária da Súmula 473 do STF; Considerando que verificou-se a necessidade de 

alteração da data de aplicação da prova, RESOLVE rerratificar parte do EDITAL DO PROCESSO SELETIVO N.º 01/18 

publicado no jornal “O Imparcial – Bandeirantes d’Oeste”, edição nº 37, no dia 20 de janeiro de 2018, página 10, nos 

seguintes termos: 

 

1 – No item 5.1.1, fica ALTERADA a data prevista para aplicação da prova, passando a figurar conforme a seguir: 

 

5.1.1 A aplicação da prova objetiva será unicamente no Município de Auriflama, inicialmente prevista para o dia 

25 de fevereiro de 2018, em local oportunamente divulgados em Edital de convocação para as provas, não havendo em 

hipótese alguma de falar–se em convocação pessoal, em horários conforme tabela a seguir: 

FUNÇÕES PÚBLICAS HORÁRIO DA PROVA 
Professor de Educação Básica – I / PEB-I 

Professor de Educação Básica II – PEB II Artes 
Professor de Educação Básica II – PEB II Educação física 

Professor de Educação Básica II – PEB II Inglês 
Professor de educação especial – AEE 

Das 08h00m às 09h30m 

Professor de educação infantil PEI Das 10h30m às 12h00m 

 

 

Ficam ainda integralmente mantidas, e, portanto, ratificadas as demais condições e regras estabelecidas no 

Edital do Processo Seletivo n° 01/18, de 19 de janeiro de 2018, bem como, a consolidação e publicação do Edital 

retificado nos sites: www.concursospublica.com.br e www.auriflama.sp.gov.br. 

 

 

PUBLIQUE–SE E CUMPRA–SE. 

 

 

Prefeitura Municipal de Auriflama (SP), em 22 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

 

OTÁVIO HENRIQUE ORTUNHO WEDEKIN 
Prefeito Municipal de Auriflama 

 
 
 


