PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Estado do Espírito Santo

RETIFICAÇÃO nº 001/2015 – Edital nº 001/2015
Considerando que o sitio da G-Strategic encontra-se hospedado no provedor LOCALWEB;
Considerando a migração de versão do serviço de hospedagem LOCALWEB, que acarretou inconsistência
nos parâmetros de acesso daquele provedor no dia 20/12/2015;
Considerando que os serviços foram restabelecidos pela LOCALWEB no dia 21/12/2015;

A Prefeitura Municipal de Jaguaré (ES) e a G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, tornam
público a RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2015, publicado no dia 04 de dezembro de
2015, que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens do
referido edital:

No Edital de Abertura, Onde se lê:
ETAPAS

DATAS

HORÁRIOS

LOCAIS

Período de Inscrições

07/12/2015 a
21/12/2015

0h do dia 07/12
às 23h59min do
dia 21/12

Sítio da G-Strategic

1

Emissão da 2ª via do boleto bancário

07/12/2015 a
22/12/2015

0h do dia 07/12
às 23h59min do
dia 22/12

Sítio da G-Strategic

1

Solicitação de atendimento especial para realização das provas

07/12/2015 a
21/12/2015

0h do dia 07/12
às 23h59min do
dia 21/12

Sítio da G-Strategic

1

Até dia
21/12/2015

Até 23h59min
do dia 21/12

Sítio da G-Strategic

1

-

Qualquer instituição
bancária, correspondente
bancário ou serviço
bancário na internet.

Alteração de dados cadastrais incorretos

Data limite para o pagamento do boleto bancário referente à taxa de
Inscrição.

2.1.

As

inscrições

serão

realizadas

22/12/2015

exclusivamente

via

internet,

no

endereço

eletrônico

www.gualimp.com.br, no período entre 0 hora do dia 07 de dezembro de 2015 e 23 horas e 59
minutos do dia 21 de dezembro de 2015, observado o horário oficial de Brasília/DF.
2.3.4. O candidato poderá emitir a 2ª via de seu boleto bancário, até o dia 22 de dezembro de 2015,
conforme previsto no item 2.10.
2.10. O encerramento das inscrições se dará no dia 21 de dezembro de 2015 às 23:59:59 (vinte e três
horas e cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos) horário de Brasília, no endereço
eletrônico www.gualimp.com.br, sendo que o pagamento deverá ser efetuado até o dia 22 de
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dezembro de 2015, cientes de que pagamentos efetuados após a data fixada para término não
serão considerados para efeitos de confirmação de inscrição sob qualquer condição ou pretexto.
2.11. Caso o candidato tenha realizado uma consulta aos seus dados de inscrição, e tenha detectado
algum tipo de inconsistência ou falta de alguma informação, este poderá acessar o endereço
eletrônico www.gualimp.com.br acessar o link do respectivo concurso público e acionar o serviço
“Consulta dos Dados Cadastrais”, e caso detecte erro deve solicitar à devida correção dos dados,
até o dia 21 de dezembro de 2015.
2.25. Os candidatos que tiveram seu pedido de isenção julgado indeferido deverão observar os seguintes
procedimentos:
a) Processar sua inscrição no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, no período de 16 a 21 de
dezembro de 2015, e efetuar o pagamento, por meio de boleto bancário conforme subitens
2.3.1 e 2.10, do presente edital.

Ler-se-á:
ETAPAS

DATAS

HORÁRIOS

LOCAIS

Período de Inscrições

07/12/2015 a
22/12/2015

0h do dia 07/12
às 23h59min do
dia 22/12

Sítio da G-Strategic

1

Emissão da 2ª via do boleto bancário

07/12/2015 a
23/12/2015

0h do dia 07/12
às 23h59min do
dia 23/12

Sítio da G-Strategic

1

Solicitação de atendimento especial para realização das provas

07/12/2015 a
22/12/2015

0h do dia 07/12
às 23h59min do
dia 22/12

Sítio da G-Strategic

1

Até dia
22/12/2015

Até 23h59min
do dia 22/12

Sítio da G-Strategic

1

-

Qualquer instituição
bancária, correspondente
bancário ou serviço
bancário na internet.

Alteração de dados cadastrais incorretos

Data limite para o pagamento do boleto bancário referente à taxa de
Inscrição.

2.1.

As

inscrições

serão

realizadas

23/12/2015

exclusivamente

via

internet,

no

endereço

eletrônico

www.gualimp.com.br, no período entre 0 hora do dia 07 de dezembro de 2015 e 23 horas e 59
minutos do dia 22 de dezembro de 2015, observado o horário oficial de Brasília/DF.
2.3.4. O candidato poderá emitir a 2ª via de seu boleto bancário, até o dia 23 de dezembro de 2015,
conforme previsto no item 2.10.
2.10. O encerramento das inscrições se dará no dia 22 de dezembro de 2015 às 23:59:59 (vinte e três
horas e cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos) horário de Brasília, no endereço
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eletrônico www.gualimp.com.br, sendo que o pagamento deverá ser efetuado até o dia 23 de
dezembro de 2015, cientes de que pagamentos efetuados após a data fixada para término não
serão considerados para efeitos de confirmação de inscrição sob qualquer condição ou pretexto.
2.11. Caso o candidato tenha realizado uma consulta aos seus dados de inscrição, e tenha detectado
algum tipo de inconsistência ou falta de alguma informação, este poderá acessar o endereço
eletrônico www.gualimp.com.br acessar o link do respectivo concurso público e acionar o serviço
“Consulta dos Dados Cadastrais”, e caso detecte erro deve solicitar à devida correção dos dados,
até o dia 22 de dezembro de 2015.
2.25. Os candidatos que tiveram seu pedido de isenção julgado indeferido deverão observar os seguintes
procedimentos:
b) Processar sua inscrição no endereço eletrônico www.gualimp.com.br, no período de 16 a 22 de
dezembro de 2015, e efetuar o pagamento, por meio de boleto bancário conforme subitens
2.3.1 e 2.10, do presente edital.

Jaguaré (ES), 21 de dezembro de 2015.

Rogério Feitani

Prefeito Municipal

Jader Sossai de Lima
Presidente da Comissão Organizadora

Antônio José Gonçalves de Siqueira
Coordenador Geral e Responsável Técnico - G-Strategic
Administrador - CRA – ES nº 7228

Concurso Público 001/2015

Página 3 de 3

