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EDITAL Nº 002/08  

(Errata) 

 

 

Fazemos público por ordem do Senhor Presidente da Câmara Municipal de João 

Neiva-ES que, em atendimento à Notificação Recomendatória, feita aos termos do Edital nº 

001/08 pela Promotoria de Justiça Geral de João Neiva, fica prorrogado o prazo de 

recebimento de inscrições para os candidatos ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS 

para provimento de cargos existentes no QUADRO DE PESSOAL desta instituição, até o 

dia 30 de Maio de 2008, no mesmo local e horário. 

 

O item 3.6, que trata das condições de isenção do pagamento de taxa de inscrição, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“3.6 – Ficam isentos de pagamento da taxa de inscrição os candidatos que 

estiverem desempregados, ou que comprovarem o recebimento de remuneração mensal no 

valor de até 01 (um) salário mínimo. 

 

3.6.1 – Documentos necessários para comprovação da situação de desempregado: 

a) cópia do documento de identidade; 

b) cópia da página de identificação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – 

CTPS, contendo número e série, bem como cópia da folha de contrato de trabalho referente ao 

último emprego do candidato, e cópia das folhas imediatamente anterior e imediatamente 

posterior à folha de contrato de trabalho referente ao último emprego do candidato, devendo 

ser apresentada a CTPS original, para conferência; 

c) formulário “Declaração de Candidato Isento”; 
d) formulário “Requerimento de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição”. 
 

3.6.2 – Documentos necessários para comprovação do recebimento de 

remuneração no valor de até 01 (um) salário mínimo mensal: 

a) cópia do documento de identidade; 

b) cópia do contra-cheque emitido no mês de abril de 2008; 

c) formulário “Declaração de Candidato Isento”; 
d) formulário “Requerimento de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição”. 
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O item 4.1.3, que trata da data para realização das provas, passa a vigorar com a 

seguinte redação:  

 

“4.1.3- O tempo de duração das provas escritas será de (três) horas, de 8h às 11 

horas do dia 22 de junho de 2008, em local a ser divulgado no Diário Oficial do 

Estado do Espírito Santo e no mural da Câmara Municipal, ressalvado o direito de 

publicidade também em outros veículos de comunicação.” 

 

 

Permanecem inalteradas as demais regras e condições constantes do Edital nº 

001/08. 

 

 

 

João Neiva, 20 de maio de 2008. 

 

TÂNIA MARIA LAPORTI PINTO 

Presidente da Comissão Coordenadora do Concurso 
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LUIZ MAZOLINI 

Presidente da Câmara Municipal de João Neiva 


