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EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÕES E ALTERAÇÃO DA DATA DA PROVA DO CONCURSO 

PÚBLICO Nº 01/2018. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL, Estado de São Paulo, na forma prevista no art. 37, incisos I e IX da Constituição 

Federal, e demais legislações pertinentes, torna público A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÕES E ALTERAÇÃO DA 

DATA DA PROVA DO CONCURSO PÚBLICO, para o preenchimento de vagas dos cargos abaixo relacionados, das que vierem a 

vagar ou que forem criadas na Administração Municipal durante a vigência do presente certame, a serem regidos pelo Regime 

Celetista (Consolidação das Leis do Trabalho – C.L.T), o qual se regerá pelas instruções especiais contidas neste Edital, e demais 

disposições legais vigentes. 

1. DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO 

 

1.1. As inscrições deverão ser efetuadas conforme procedimentos especificados a seguir. 

 

1.2. A inscrição no presente Concurso Público implica o conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, 

incluindo seus anexos e eventuais retificações, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

 

1.3. As inscrições prorrogadas serão efetuadas exclusivamente via internet no endereço eletrônico www.fenixconcursos.com.br, 

no período compreendido entre as 00h00min do dia 19 de abril de 2018 até as 23h59min do dia 06 de maio de 2018, 

observando o horário de Brasília-DF. 

1.4. Acesse o endereço eletrônico www.fenixconcursos.com.br, na tela principal clique no concurso/Concurso Público escolhido, 

em seguida clique em "INSCREVA-SE", o candidato será direcionado à página de Solicitação de Inscrição, onde deverá indicar 

seus dados. Após preenchimento de todas as informações, clique em CONTINUAR. Pronto! Sua inscrição foi efetivada com 

sucesso. Para emissão do boleto bancário, clique em IMPRIMIR BOLETO, imprima o boleto e realize o pagamento em qualquer 

agência bancária até o vencimento. 

 

1.5. O pagamento referente ao valor de inscrição poderá ser efetuado até o dia 07 de maio de 2018. 

 

1.6. A empresa Fênix Concursos, não se responsabilizará por erros nos dados que o candidato efetuar ou informar, durante o 

preenchimento da Ficha de Inscrição, visto que desde já o candidato assume total responsabilidade sobre as informações que 

prestar, conforme legislação em vigor. 

 

1.7. Não serão aceitas inscrições e pagamentos em período distinto do constante no item 3.3, por qualquer outro meio ou sob 

qualquer alegação ou motivo, que não seja o descrito no presente edital. 

 

1.8. A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação. 

 

1.9. No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária. 

 

1.10. A homologação das inscrições será divulgada no endereço eletrônico www.fenixconcursos.com.br no dia 18 de maio de 2018, 

que também estará afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Serra Azul, localizado na Rua Dona Maria das Dores, 

248, Centro, Serra Azul, Estado de São Paulo. 

 

1.11. A prova objetiva para o cargo público municipal será aplicada no dia 27 de maio de 2018, com início ás 09h00 e término as 

11h00, sendo que do início não será permitida, sob qualquer argumento, a entrada de candidatos atrasados. 
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1.12. O Gabarito será publicado no dia 28 de maio de 2018 no endereço eletrônico www.fenixconcursos.com.br e partir das 

18h00min. 

 

AS DEMAIS CLAUSULAS DO EDITAL DE ABERTURA PERMANECEM INALTERADAS. 
 

Para que não possa ser alegada qualquer espécie de desconhecimento, este Edital será publicado na íntegra no endereço eletrônico 

www.fenixconcursos.com.br, bem como afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Serra Azul, com resumo publicado 

na imprensa escrita. 

 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

 

Serra Azul, 18 de abril de 2018. 

 

 

Augusto Frassetto Neto. 

Prefeito Municipal 
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