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CONCURSO PÚBLICO Nº 5/2015 
EDITAL de ABERTURA de INSCRIÇÕES – RETIFICAÇÃO Nº 1 

 
A Prefeitura Municipal de Piracicaba, Estado de São Paulo faz saber que o Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público 
nº 5/2015 foi retificado, em especial com relação ao regime de contratação aplicável ao cargo de Médico Plantonista, nos 
seguintes termos: 
 
- Onde se lê:  

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, Estado de São Paulo, faz saber que fará realizar o Concurso Público Nº 
5/2015 visando o provimento de vagas atualmente existentes para os empregos públicos abaixo relacionados, além das que 
surgirem ou vierem a ser criadas durante o prazo de sua validade. Os empregos foram criados através de leis municipais e são 
regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT. O Concurso Público se processará de acordo com as instruções 
constantes neste Edital de Abertura de Inscrições e na legislação suplementar concernente à matéria.  

 
- Leia-se:  

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, Estado de São Paulo, faz saber que fará realizar o Concurso Público Nº 
5/2015 visando o provimento de vagas atualmente existentes para os cargos e empregos públicos abaixo relacionados, além das 
que surgirem ou vierem a ser criadas durante o prazo de sua validade. Os cargos e empregos foram criados através de leis 
municipais e são regidos pelo regime estatutário dos funcionários públicos de Piracicaba (cargo de Médico Plantonista) e pela 
Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT (demais empregos) (1). O Concurso Público se processará de acordo com as instruções 
constantes neste Edital de Abertura de Inscrições e na legislação suplementar concernente à matéria.  

 
(1) 21/07/2015 - Alteração efetuada para fazer constar que o cargo de Médico Plantonista é regido pelo regime estatutário dos 
funcionários públicos de Piracicaba, enquanto os demais empregos são regidos pelo regime da CLT. Foram efetuadas 
adequações decorrentes nos demais pontos do edital afetados. 
 

O Edital de Abertura de Inscrições retificado encontra-se disponível em sua versão integral nos sites: www.piracicaba.sp.gov.br e 
www.publiconsult.com.br, sendo publicado de forma resumida no Diário Oficial do Município de Piracicaba. 
 

Piracicaba, 21 de julho de 2015. 
Prefeitura Municipal de Piracicaba 

  


