CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RETIFICAÇÃO Nº 001
AO EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010.

1 - No Edital de Concurso Público Nº 001/2010, da Câmara Municipal de Castelo – ES.,
onde se lê:
[...]
2.1 - As inscrições para o Concurso serão realizadas no período de 24 setembro a 08 de outubro de 2010, em
conformidade com as disposições a seguir:

2.3.4 - Em nenhuma hipótese haverá devolução da importância paga a título de ressarcimento das despesas com
material e serviços necessários a realização do certame, mesmo nos casos de desistência, perda de prazo,
indeferimento ou cancelamento de inscrição.
2.10 – O encerramento das inscrições se dará no dia 08 de outubro de 2010 às 23:59:59 (vinte e três horas
e cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos) no endereço eletrônico www.gualimp.com.br,
sendo que o pagamento deverá ser confirmado até às 16 (dezesseis) horas do dia 11 de outubro de 2010,
cientes de que pagamentos efetuados após a data e horário fixados para término não serão considerados
para efeitos de confirmação de inscrição sob qualquer condição ou pretexto.
9.1 – As provas objetivas serão realizadas no dia 28 de novembro de 2010, em local e horário especificado
no Cartão de Inscrição, com duração de 03 (três) horas, devendo os concorrentes fazerem-se presentes no
local, pelo menos 60 (SESSENTA) minutos antes do início das provas, munidos de caneta AZUL ou PRETA,
exclusivamente para preenchimento de seu cartão resposta, cientes de que não será permitida a entrada após o
seu início e sem a apresentação do documento conforme item 5.1.1.

Ler-se-á:
[...]
2.1 - As inscrições para o Concurso serão realizadas no período de 24 setembro a 08 de outubro de 2010, e de 18
a 22 de outubro de 2010, em conformidade com as disposições a seguir:

2.3.4 - Em nenhuma hipótese haverá devolução da importância paga a título de ressarcimento das despesas com
material e serviços necessários a realização do certame, mesmo nos casos de desistência, perda de prazo,
indeferimento ou cancelamento de inscrição, exceto para os candidatos que tiverem efetuado inscrições para
02 (dois) ou mais cargos, que poderão solicitar a restituição da(s )inscrição(ões) que excedeu(ram) o
número de 01 (uma) inscrição efetuada, no período de 18 a 22 de novembro de 2010, no horário das 13:00
às 17:00 horas, devendo apresentar necessariamente, em envelope lacrado, cópia autenticada dos
comprovantes de pagamento bancário de todas as suas inscrições, preencher o requerimento de
restituição de taxa de inscrição, conforme anexo VI, e protocolar na sede da Câmara Municipal de Castelo,
ressalvado que cada envelope deverá conter na parte externa a devida identificação do requerente.
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2.10 – O encerramento das inscrições se dará no dia 08 de outubro de 2010 às 23:59:59 (vinte e três horas e
cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos) no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, sendo que
o pagamento deverá ser confirmado até às 16 (dezesseis) horas do dia 11 de outubro de 2010, e no dia 22 de
outubro de 2010 às 15:30:00 (quinze horas e trinta minutos) no endereço eletrônico www.gualimp.com.br,
sendo que o pagamento deverá ser confirmado até às 16 (dezesseis) horas do dia 22 de outubro de 2010,
cientes de que pagamentos efetuados após a data e horário fixados para término não serão considerados
para efeitos de confirmação de inscrição sob qualquer condição ou pretexto.
9.1 – As provas objetivas serão realizadas no dia 28 de novembro de 2010, no período matutino, em local e
horário especificado no Cartão de Inscrição, com duração de 03 (três) horas, devendo os concorrentes
fazerem-se presentes no local, pelo menos 60 (SESSENTA) minutos antes do início das provas, munidos de
caneta AZUL ou PRETA, exclusivamente para preenchimento de seu cartão resposta, cientes de que não será
permitida a entrada após o seu início e sem a apresentação do documento conforme item 5.1.1.

2 – Ficam mantidas as demais disposições do Edital de Concurso Público Nº 001/2010, da Câmara Municipal
de Castelo – ES.

Castelo – ES., em 14 de outubro de 2010.
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