
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA/ SP 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2020 

 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 03 DO EDITAL DE ABERTURA 

 
 
O Prefeito Municipal de Paulicéia/SP, usando de suas atribuições legais nos termos da Constituição Federal, e em razão da 
Decisão publicada em 19 de março de 2020, resolve RETIFICAR o Edital de abertura do Concurso Público Edital nº 01/2020, 
conforme segue: 
 
NO CAPÍTULO 3. DAS INSCRIÇÕES 
 
Leia-se como segue e não como constou: 
3.1. As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.aplicativaassessoria.net, iniciando-se no dia 26 
de fevereiro e encerrando-se, impreterivelmente, às 15h do dia 17 de março de 2020, reabrindo em 20 de março de 
2020 e encerrando-se em 31 de março de 2020, em observado o horário oficial de Brasília/ DF e os itens estabelecidos no 
Capítulo 2. Das Condições para Inscrição, deste Edital. 
 
Leia-se como segue e não como constou: 
3.5. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição através de boleto bancário, pagável em toda a rede bancária, 
com vencimento para o dia 1 de abril de 2020. 
 
Leia-se como segue e não como constou: 
3.12. A partir do dia 9 de abril de 2020, o candidato deverá conferir no endereço eletrônico www.aplicativaassessoria.net se 
os dados da inscrição, efetuada via Internet, e se o valor da inscrição foram recebidos pela Aplicativa Serviços de Apoio e 
Gestão Administrativa Ltda., ou seja, se a inscrição está confirmada. 
 
Leia-se como segue e não como constou: 
3.18. O candidato que solicitar condição especial para a realização das provas deverá, a partir de 9 de abril de 2020, acessar o 
site www.aplicativaassessoria.net para verificar o resultado da solicitação pleiteada. 
 
Permanecem inalterados os demais itens do Edital nº 01/2020 do Concurso Público para o Município de Paulicéia. 

 

Fica desde já suspensa, por prazo indeterminado, a aplicação das provas do Concurso 01/2020. 

 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital. 

 

Paulicéia, 20 de março de 2020. 
 

ERMES DA SILVA 
Prefeito Municipal de Paulicéia/SP 

 


