
 

 
RETIFICAÇÃO 

 
             CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N° 002/2011 

 
17 de Janeiro de 2011 

 
A Comissão Especial Organizadora de Concurso Público, no uso de suas atribuições legais, 
e em conformidade com o item 9.9, do Edital de Abertura das Inscrições Retifica  o Edital nº 
002/2011, apenas no que segue: 
 
Item 2.5 – onde se lê: 

2.5. As inscrições ficarão abertas: 

• de 10 a 20 de janeiro de 2011 através da Internet , de acordo com o item 2.6 
deste Capítulo e  

• de 18 a 21 de janeiro de 2011  (exceto sábados, domingos e feriados) das 9 às 
16 horas no Posto de Atendimento do IBAM instalado no prédio do Paço 
Municipal, a saber, na Avenida Getúlio Vargas, nº. 67, Centro, Mongaguá/SP, 
das 9:00 às 16:00 horas.  

 
Leia-se: 
 

2.5. As inscrições ficarão abertas: 

• de 10 a 20 de janeiro de 2011 através da Internet , de acordo com o item 2.6 
deste Capítulo e  

• de 18 a 21 de janeiro de 2011  (exceto sábados, domingos e feriados) das 9 às 
16 horas no Posto de Atendimento do IBAM instalado no prédio da 
Assessoria da Juventude , a saber, na Rua Antonieta Loureiro, nº 10 (ao lado 
do Itapoan Praia Clube), Centro, Mongaguá/SP, das 9:00 às 16:00 horas.  

 
 
Item 2.32 – onde se lê 

2.32. O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova, 
ainda que tenha realizado sua inscrição pela internet, deverá solicitá-la, por 
escrito, no período de 18 a 21 de janeiro de 2011, junto ao Posto de 
Atendimento do IBAM instalado no prédio do Paço Municipal, a saber, na 
Avenida Getúlio Vargas, nº. 67, Centro, Mongaguá/SP, das 9:00 às 16:00 horas, 
exceto sábados, domingos e feriados. 

Leia-se:  
 
        2.32.   O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova, 

ainda que tenha realizado sua inscrição pela internet, deverá solicitá-la, por 
escrito, no período de 18 a 21 de janeiro de 2011, junto ao Posto de 
Atendimento do IBAM instalado na Rua Antonieta Loureiro, nº 10 (ao lado do 
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Itapoan Praia Clube), Centro, Mongaguá/SP, das 9:00 às 16:00 horas, exceto 
sábados, domingos e feriados. 

 
 
 
Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 
 

 

 

 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ, aos 17 (dezessete) dias 
do mês de janeiro de 2.011 (dois mil e onze). 

 
 

       GABRIEL DANTE 
Presidente da Comissão Especial Organizadora de 

Concurso Público e Processo Seletivo Municipal 
 
 

PAULO WIAZOWSKI FILHO 
Prefeito Municipal 


