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EDITAL DE EXCLUSÃO DA FUNÇÃO: PAJEM E PRORROGAÇÃO DA DATA DE INSCRIÇÃO 

 
O Prefeito da Estância Turística de Paranapanema - SP, usando das atribuições legais, com a supervisão 

da Comissão de acompanhamento deste Processo Seletivo, especialmente nomeada pela Portaria nº 150, de 03 
de Janeiro de 2013, DETERMINA: 

 
I. A EXCLUSÃO DA FUNÇÃO: 1.01 – PAJEM 
Face à revogação procedida em virtude de incompatibilidade com a exigência da Legislação Federal determina 

a EXCLUSÃO da função: 1.01 - PAJEM do Edital Completo e Edital Resumo publicados em 14/06/2013, através 
da Internet no endereço: www.directaconcursos.com.br e afixado no quadro de avisos da PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA/ SP, mantendo-se inalterada as demais FUNÇÕES. 
 
Fica reservado o direito de requerer a restituição do valor pago a título de inscrição ou a troca de função (desde 
que compatível com as exigências previstas no Edital supra) os candidatos inscritos para a FUNÇÃO acima 
citada, mediante solicitação através do e-mail: contato@directaconcursos.com.br, informando no assunto: 
DEVOLUÇÃO PAJEM e no corpo do e-mail a solicitação a ser procedida: 

a) Alteração de Função: informar a função para a troca. 
b) Devolução do valor: informar o número de inscrição, Banco, Agência e Conta Corrente a ser depositado, 

além do Nome do Titular da conta e CPF. 
 

II. A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO:  
Em virtude da exclusão da função contida no item I deste Edital, o período de inscrição para este Processo 
Seletivo fica prorrogado, visando os preceitos da transparência e legalidade, que passa a valer nas mesmas 
condições previstas no Edital primitivo, com seguinte redação:  

 
4.1 As inscrições ficarão abertas EXCLUSIVAMENTE através da internet, no período de 15 a 28 de JUNHO de 
2013. 

 
Em cumprimento ao preceito legal da ampla divulgação, transparência e publicidade, PUBLICA o presente 

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DAS INSCRIÇÕES, para conhecimento público e 
para que ninguém possa alegar ignorância das alterações ocorridas. 

 
 
 

Estância Turística de Paranapanema/SP, 21 de Junho de 2013. 
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