CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ERRATA 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:
[...]
2.3.4 - 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.

Ler-se-á:
[...]
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 25 a 29 de outubro de 2010, no horário das 8:00 às 13:00 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.

2 – Ficam mantidas as demais disposições do Edital de Concurso Público Nº 001/2010,
da Câmara Municipal de Castelo – ES.
Castelo – ES., em 21 de outubro de 2010.
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