PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ
CONCURSO PÚBLICO Nº 3/2018 - EDITAL de RETIFICAÇÃO nº 2
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ resolve expedir a presente RETIFICAÇÃO ao Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público
nº 3/2018, para fazer constar a seguinte alteração:
 CAPUT do Edital de abertura das Inscrições:
Alterado o caput do Edital para fazer constar as leis pelas quais se regerão o concurso público.
 Carga Horária:
Inserida a sujeição ao RET – Regime Especial de Trabalho.
 Remuneração Básica:
Alterado o valor da bolsa mensal durante o curso de formação; inserido o adicional de remuneração referente à sujeição ao RET.
 Requisitos mínimos:
Inserida restrições a contratação de candidato que apresente tatuagens especificadas.
 Item 7 – DA PROVA DE CAPACIDADE INTELECTUAL
Inserida a disciplina de Noções de Informática; alterada a quantidade de questões por disciplina e os respectivos pesos.
 Item 8 – DA PONTUAÇÃO, DA CLASSIFICAÇÃO E DO DESEMPATE NA PROVA DE CAPACIDADE INTELECTUAL
Inserida a disciplina de Noções de Informática nos critérios de desempate.
 Item 10 – DO TESTE DE APTIDÃO PSICOLÓGICA
Inserida a faculdade de solicitação de entrevista devolutiva aos candidatos não habilitados após no Teste de Aptidão Psicológica.
 Item 11 – DA AFERIÇÃO BIOMÉTRICA
Inserida a inspeção acerca da existência de tatuagens restritas, a ser realizada na fase de Aferição Biométrica.
 Item 14 – DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Inserida a duração do curso de formação da guarda municipal; alterado o valor da bolsa mensal durante o curso de formação; alterada a
frequência mínima ao curso de formação da guarda civil, conforme art. 34 da LC 23/2014; inserida disposição do art. 33 da LC 23/2014
acerca de condição de desligamento do curso de formação inicial e reprovação no concurso público.
 Item 15 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DO DESEMPATE
Alterados os critérios de desempate na classificação final.
 ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Inserido o conteúdo programático da disciplina de Noções de Informática; acrescentada legislação adicional no conteúdo de Conhecimentos
Específicos.
O Edital de Abertura de Inscrições com as retificações consolidadas encontra-se disponível para consulta no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal de TIETÊ e no site: www.publiconsult.com.br, sendo ainda, este Edital de Retificação publicado na imprensa local do município.
TIETÊ, 28 de agosto de 2018.
VLAMIR DE JESUS SANDEI
Prefeito Municipal
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