PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONCURSO PÚBLICO 001/2011 – PMSL
ERRATA Nº. 007/2011
CONSIDERANDO as prorrogações do período de inscrição e não atualização da data de
realização das provas;
CONSIDERANDO que o número de inscrições foi de 1.667 candidatos inscritos e em
atenção ao que preceitua os itens 8.1.1 e 8.1.2 do edital 001/2011;
CONSIDERANDO que a capacidade física é caráter crucial para logística de realização
das provas e garantir a devida organização do processo.
CONSIDERANDO que o Município de Santa Leopoldina está preocupado com a melhor
forma de atender ao interesse público no que se refere à realização do concurso visando
possibilitar maior tempo de preparação dos candidatos inscritos.

No Edital de Concurso Público Nº 001/2011 – Edital de Abertura do
Concurso Público
ONDE SE LÊ:
2. - DAS INSCRIÇÕES
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 já inscritos sobre a égide do Edital nº 001/2011, e que não desejarem mais participar
do certame, que poderão solicitar a restituição da inscrição, no período de 04 a 12 de abril de
2011, no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina-ES, devendo apresentar o
requerimento de restituição de taxa de inscrição, conforme ANEXO VIII, juntamente com cópia
autenticada do comprovante de pagamento bancário de sua inscrição.

LER-SE-Á:
2. - DAS INSCRIÇÕES
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 já inscritos sobre a égide do Edital nº 001/2011, e que não desejarem mais
participar do certame, que poderão SOLICITAR A RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO, NO
PERÍODO DE 06 A 13 DE MAIO DE 2011, no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Santa
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Leopoldina-ES, devendo apresentar o requerimento de restituição de taxa de inscrição,
conforme ANEXO VIII, juntamente com cópia autenticada do comprovante de pagamento
bancário de sua inscrição, sendo que uma vez lhe conferida a restituição da taxa de
inscrição o candidato será excluído do edital de homologação das inscrições.

ONDE SE LÊ:
5. DO CARTÃO DE INSCRIÇÃO:
5.1 - O Cartão de Inscrição é o documento que determina o dia, horário e o local em que o
candidato deverá apresentar-se para a realização das provas objetivas, que deverá ser retirado no
site www.gualimp.com.br a partir de 04 de maio de 2011.
5.2 - Os cartões de Inscrição dos candidatos inscritos no Concurso Público da Prefeitura
Municipal de Santa Leopoldina - ES, estarão à disposição no endereço eletrônico:
www.gualimp.com.br a partir de 04 de maio de 2011.
5.4 - As reclamações referentes ao CARTÃO DE INSCRIÇÃO serão aceitas até às 17 horas
do dia 06 de maio de 2011, via email e pelos telefones (28) 3553-0291 (28) 8809-0291.

LER-SE-Á:
5. DO CARTÃO DE INSCRIÇÃO:
5.1 - O Cartão de Inscrição é o documento que determina o dia, horário e o local em que o
candidato deverá apresentar-se para a realização das provas objetivas, que deverá ser retirado no
site www.gualimp.com.br a partir de 10 DE MAIO DE 2011.
5.2 - Os cartões de Inscrição dos candidatos inscritos no Concurso Público da Prefeitura
Municipal de Santa Leopoldina - ES, estarão à disposição no endereço eletrônico:
www.gualimp.com.br a partir de 10 DE MAIO DE 2011.
5.4 - As reclamações referentes ao CARTÃO DE INSCRIÇÃO serão aceitas até às 17 horas
do dia 01 DE JUNHO DE 2011, via email e pelos telefones (28) 3553-0291 (28) 8809-0291.

ONDE SE LÊ:
8. - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS:
8.1 – As provas objetivas de múltipla escolha serão realizadas no município de Santa
Leopoldina/ES, com data prevista para 08 de maio 2011, observado o cronograma de realização
das provas, conforme ANEXO VII, com duração de 03 (três) horas para a realização das provas
em cada turno.
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LER-SE-Á:
8. - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS:
8.1 – As provas objetivas de múltipla escolha serão realizadas no município de Santa
Leopoldina/ES, SERÃO REALIZADAS NO DIA 05 DE JUNHO 2011, observado o
cronograma de realização das provas, conforme ANEXO VII, com duração de 03 (três) horas para
a realização das provas em cada turno.

ONDE SE LÊ:
11. DA VISTA, REVISÃO OU RECURSO
11.1 - O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares, que será feita às
12h00min do dia 09 de maio de 2011, nos endereços eletrônicos www.gualimp.com.br poderá
peticionar RECURSO à banca examinadora, quando julgar que ocorreu erro na formulação das
questões e do gabarito, em prazo não superior a 02 (dois) dias úteis após sua divulgação, ou seja,
nos dias 10 e 11 de maio de 2011.

LER-SE-Á:
11. DA VISTA, REVISÃO OU RECURSO
11.1 - O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares, que será feita às
12h00min do DIA 06 DE JUNHO DE 2011, nos endereços eletrônicos www.gualimp.com.br
poderá peticionar RECURSO à banca examinadora, quando julgar que ocorreu erro na formulação
das questões e do gabarito, em prazo não superior a 02 (dois) dias úteis após sua divulgação, ou
seja, nos dias 07 e 08 de junho de 2011.

ONDE SE LÊ:
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
14.10 – No dia 07 de junho de 2011, às 18 horas, no CRAS – Centro de Referência de
Assistência Social, sito Avenida Prefeito Hélio Rocha, 590 – Centro – CEP 29640-000 – Santa
Leopoldina – Espírito Santo a COMISSÃO COORDENADORA DO CONCURSO, realizará
AUDIÊNCIA PÚBLICA, na qual serão abertos os envelopes/urnas lacrados contendo as
segundas-vias dos gabaritos, para conferência.
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LER-SE-Á:
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
14.10 – No dia 14 de julho de 2011, às 18 horas, no CRAS – Centro de Referência de
Assistência Social, sito Avenida Prefeito Hélio Rocha, 590 – Centro – CEP 29640-000 – Santa
Leopoldina – Espírito Santo a COMISSÃO COORDENADORA DO CONCURSO, realizará
AUDIÊNCIA PÚBLICA, na qual serão abertos os envelopes/urnas lacrados contendo as
segundas-vias dos gabaritos, para conferência.

Santa Leopoldina – ES, 03 de maio de 2011.

Romero Luiz Endringer
Prefeito Municipal

Flora Maria Endlich Marques
Presidente da Comissão de Concurso

Antônio José Gonçalves de Siqueira
Administrador - CRA – ES nº 7228

