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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLETO 

 

O Prefeito do Município de Santo Antônio de Posse/SP, usando das atribuições legais – com a supervisão da 
Comissão de Acompanhamento deste Concurso Público, especialmente nomeada pela Portaria nº 8740/2019, 
DETERMINA:  

 

I. A RETIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DOS CARGOS abaixo: 

a) “2.04 – Guarda Municipal - Feminino”, passando a vigorar com a seguinte redação: “Ensino Médio 
Completo + Ter idade entre 18 e 40 anos (no momento da nomeação) e Altura mínima de 1.60 m + 
CNH A/B”. 

b) “2.05 – Guarda Municipal - Masculino”, passando a vigorar com a seguinte redação: “Ensino Médio 
Completo + Ter idade entre 18 e 40 anos (no momento da nomeação) e Altura mínima de 1.70 m + 
CNH A/B”. 

Aqueles que se sentirem prejudicados por não atenderem aos requisitos incluídos - e que efetuaram o 
pagamento da inscrição até 16 de maio -  poderão solicitar alteração de cargo ou a devolução no valor 
pago pela inscrição no prazo de até o dia 31 de maio de 2019, através do e-mail 
contato@directacarreiras.com.br  

 

II.    A inclusão do item a seguir no Edital Completo: 

 “15.9 DA REALIZAÇÃO DO EXAME DE SAÚDE E DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

a) Haverá exame de saúde e questionário de investigação social apenas para o cargo 2.04 – Guarda 
Municipal Feminino e 2.05 - Guarda Municipal Masculino. 

b) O exame de saúde (médico / odontológico / toxicológico) e o questionário de Investigação Social será 
feito pela Prefeitura Municipal e será de caráter eliminatório.” 

 

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 no endereço 
www.directacarreiras.com.br e no “jornal Oficial do Município”, visando atender ao restrito interesse público. 

 

Santo Antônio de Posse/SP, 16 de maio de 2019. 

 

Norberto de Olivério Junior 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE/SP 

mailto:contato@directacarreiras.com.br
http://www.directacarreiras.com.br/

