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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 
 

 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE, 24 DE JANEIRO DE 2020 
 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA e o IUDS - INSTITUTO 

UNIVERSAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, mediante 

as condições estipuladas no Edital 001/2019 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de 

Pindamonhangaba, demais retificações e disposições legais aplicáveis, tornam pública a EXCLUSÃO do 

item 6.18 e RETIFICAÇÃO dos itens abaixo do referido Edital de 07 de Junho de 2019, permanecendo 

inalterados os demais itens, subitens e anexos do Edital. 

 

Fica excluído o seguinte item do Edital: 

 

6.18 A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional e será analisada pelo IUDS com 
o intuito de se verificar a pertinência da referida inscrição. 

 

Onde se lê: 

 
6.10 O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova objetiva com antecedência mínima de 30 

minutos. 
6.17 No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens oficiais 

relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o IUDS procederá à inclusão do 
candidato, mediante a apresentação do boleto bancário com comprovação de pagamento, com o 
preenchimento de formulário específico. 

6.37 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal de sala a folha de respostas devidamente assinada. 
Por razão de segurança, os cadernos de questões da prova objetiva somente serão entregues aos 
candidatos no local de aplicação das provas, depois de decorrido o tempo de 02 (duas) horas de prova. 

 

Leia-se: 

 
6.10 O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova objetiva com antecedência mínima de 30 

minutos de antecedência do fechamento dos portões, que estará previsto no Edital de Convocação para 
Prova Objetiva. 

6.17 No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens oficiais 
relativas aos locais de prova, o IUDS NÃO procederá à inclusão do candidato, em nenhuma hipótese. 

6.37 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal de sala a folha de respostas devidamente assinada. 
Por razão de segurança, os cadernos de questões da prova objetiva somente serão entregues aos 
candidatos no local de aplicação das provas, depois de decorrido o tempo de 01 (uma) hora de prova. 
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