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3º EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº C.P. 01/2016  

 
 
A Prefeitura do Município da Estância Climática de Caconde – SP, com a supervisão da Comissão de Concurso 
especialmente nomeada pela Portaria nº 5.634, usando das atribuições legais FAZ SABER QUE: 
 
I. Considerando que atendendo aos princípios da moralidade, transparência e eficiência, todo concurso público 

até a presente fase, decorreu dentro da mais perfeita legalidade; 

 
II. Considerando que o item 14.06 do edital completo que permite eventuais alterações, atualizações ou 

acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disserem respeito ou até a data da 
convocação dos candidatos para a Prova correspondente, circunstância que será mencionada em edital ou 
aviso a ser publicado. 

 
III. Considerando os preceitos legais, principalmente no que alude o art. 84 da lei Orgânica, abaixo transcrito: 
 

Art 84 – Os concursos públicos para o preenchimento de cargos, empregos ou funções na 
Administração Municipal não poderão ser realizados antes de decorridos 30 (trinta) dias do 
encerramento das inscrições, as quais deverão estar abertas por pelo menos 15 (quinze) dias. 

 
IV. Considerando que o último dia de inscrição para o presente concurso ocorreu em 25 de Abril de 2016, e que a 

realização da prova esta prevista para ocorrer em 22 de Maio de 2016. 
 
V. Considerando que o tempo entre o último dia de inscrição e a data prevista pra prova não atende o dispositivo 

legal pertinente. 
 
 
DETERMINA a seguinte ALTERAÇÃO no item  7.1.1 do edital completo, passando o mesmo a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
 

7.1.1 A realização da Prova Objetiva está prevista para o dia 05 de Junho de 2016 no Município da Estância 
Climática de Caconde/SP. Poderá, contudo, haver mudanças na data prevista dependendo do número de 
inscritos e a disponibilidade de locais para a realização das Provas 

 
 

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente 
edital, que fica à disposição por afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet nos endereços 
www.caconde.sp.gov.br ou www.directacarreiras.com.br e no JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DA 
ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE, visando atender ao restrito interesse público. 

 
 
 
Estância Climática de Caconde /SP, 13 de Maio de 2016. 
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