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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 01 
PROCESSO SELETIVO 02/2020 

 
A Prefeitura do Município de Cristais Paulista, Estado de São Paulo, em consonância com as 

Legislações Federais, Estaduais e Municipais vigentes, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital de Abertura 

ao PROCESSO SELETIVO 02/2020, nos seguintes termos. 

 

1.0. - Alterando o item 2.5. 

 

Onde se lê: “As inscrições serão recebidas via internet, no site www.seletivaconcursos.com.br do dia 27 de 

fevereiro de 2020 até o dia 10 de março de 2020 (data limite para pagamento do boleto), às 15h00min 

horas (horário limite para inscrição e geração do boleto), (horário de Brasília), devendo para tanto, o 

candidato seguir os seguintes procedimentos: F). Imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição e efetuar 

o pagamento até às 15h00min (Expediente Bancário) do dia 10/03/2020. Ou além desse horário, por outros 

meios de recebimento (NetBanking/Casa Lotérica) a cargo, risco e responsabilidade do candidato.” 

 
Passando a ser: “As inscrições serão recebidas via internet, no site www.seletivaconcursos.com.br do dia 

27 de fevereiro de 2020 até o dia 10 de março de 2020 (data limite para pagamento do boleto), às 

17h00min horas (horário limite para inscrição e geração do boleto), (horário de Brasília), devendo para 

tanto, o candidato seguir os seguintes procedimentos: F). Imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição e 

efetuar o pagamento até às 15h00min (Expediente Bancário) do dia 10/03/2020. Ou além desse horário, 

por outros meios de recebimento (NetBanking/Casa Lotérica) a cargo, risco e responsabilidade do 

candidato.” 

 
2.0 - Permanecem inalterados os demais itens e anexos do Edital de Abertura nº 02/2020. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o 
presente Edital. 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
Prefeitura do Município de CRISTAIS PAULISTA/SP, em 10 de março de 2020. 
 
 
 
 
 

Meire Aparecida Silva Valerini 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo 

 
 
 
 
 

Katiuscia de Paula Leonardo Mendes 
Prefeita Municipal. 
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