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A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI resolve expedir a presente RETIFICAÇÃO ao Edital de Abertura de Inscrições, 
para fazer constar as seguintes alterações: 

 

• Item 2.2. As inscrições deverão ser efetuadas de 19 de JANEIRO a 15 de FEVEREIRO de 2015, exclusivamente pela 
internet, através do site: www.publiconsult.com.br. O candidato deverá escolher na guia "Inscrições Abertas", o 
Concurso Público Nº 1/2015 da Prefeitura Municipal de BURI e preencher corretamente os campos relativos aos 
formulários de Cadastramento e de Inscrição; a seguir, deverá imprimir o boleto referente à taxa de inscrição e efetuar o 
seu pagamento até a data de vencimento (16 de FEVEREIRO de 2015)3 em qualquer agência bancária, através de internet 

banking, ou em qualquer estabelecimento autorizado a receber pagamento de documentos de compensação bancária 
(casas lotéricas, correios, etc.).  

 

• Item 6.1. As provas objetivas serão realizadas no município de BURI/SP, com data prevista para o dia 1º de MARÇO de 
2015 (domingo).  A confirmação oficial acerca do dia, horário e local para a realização das provas ocorrerá através do 
Edital de Convocação para as Provas a ser disponibilizado no site: www.publiconsult.com.br e publicado no órgão de 
imprensa oficial do Município de BURI. Os candidatos que informarem endereço eletrônico (e-mail) por ocasião das 
inscrições serão também comunicados por este meio. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e 
consulta acerca do dia, horário e local de aplicação da prova. 

Em decorrência da presente Retificação ao referido Edital, ficam prorrogadas as inscrições para o  Concurso Público nº 1/2015 até 
dia 15 DE FEVEREIRO DE 2015, alterando-se, ainda, a data da Prova Objetiva para 1º de MARÇO de 2015 (domingo). 

O Edital de Abertura de Inscrições com todas as retificações encontra-se disponível para consulta no quadro de avisos da Prefeitura e 
no site: www.publiconsult.com.br, sendo ainda este edital publicado na Imprensa local do Município.  

 

 

BURI, 28 de JANEIRO de 2015. 
Claudio Romualdo Ú Fonseca 
Prefeito Municipal de BURI 

 


