PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA/SP
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017
TERCEIRA RETIFICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Lucélia, Estado de São Paulo, torna público que realizará por meio do
INSTITUTO EXCELÊNCIA LTDA - ME, na forma prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição
Federal e regida de acordo com as Leis Municipais pertinentes, RESOLVE fazer a Terceira

Retificação do Edital do Concurso Público nº 001/2017 de LUCÉLIA-SP, conforme segue:

Lucélia, 24 de Agosto de 2017.

Comissão do Concurso Público
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I) ONDE SE LÊ:
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
11.1 - Todas as informações referentes à realização do Concurso Público serão fornecidas pela empresa
Instituto Excelência Ltda - ME.
11.2 - O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois ) anos, contados da data da
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério da
Administração.
11.3 - A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação
tácita das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital.
11.4 - A Prefeitura Municipal de Lucélia e o Instituto Excelência não se responsabilizam por quaisquer
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público.
11.5 - O candidato deverá manter junto a Prefeitura Municipal de Lucélia, durante o prazo de validade do
Concurso Público, seu endereço atualizado, visando eventuais convocações, não lhe cabendo qualquer
reclamação caso esta não seja possível, por falta da citada atualização.
11.6 - A aprovação no Concurso Público assegura direito à nomeação até o número de vagas previstas,
e esta, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, o prazo de
validade do concurso e limites de vagas existentes, bem como as que vierem a vagar ou que forem
criadas posteriormente. Isto vale dizer que a administração poderá nomear candidatos aprovados além
das vagas previstas no (Anexo I), obedecendo sempre à ordem final de classificação.
11.7 - Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela empresa Instituto Excelência.
11.8 - Também integram este Edital de Concurso Público os anexos:
Anexo I: Cargo/Emprego, Requisitos Mínimos Exigidos, Carga Horária Semanal, Salários, Tipo de Prova
e Período, Quantidade de Vagas.
Anexo II: Atribuições
Anexo III: Conteúdo Programático.
Anexo IV: Tipos de Provas, Quantidade de Questões e Pontuação.
Anexo V: Formulário de Candidato com Deficiência/Atendimento Especial/Lactante.
Anexo VI: Formulário entrega de Títulos.
Anexo VII: Cronograma.
11.9 - Todas as publicações referentes ao Concurso Público estarão disponíveis na Internet, no
endereço www.institutoexcelenciapr.com.br e www.lucelia.sp.gov.br salvo por motivo de força maior.
11.10 - Caberá ao Prefeito Municipal a homologação do resultado final.

II) LEIA – SE:
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
11.1 - Todas as informações referentes à realização do Concurso Público serão fornecidas pela empresa
Instituto Excelência Ltda - ME.
11.2 - O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois ) anos, contados da
data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período,
a critério da Administração.
11.3 - A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação
tácita das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital.
11.4 - A Prefeitura Municipal de Lucélia e o Instituto Excelência não se responsabilizam por quaisquer
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público.
11.5 - O candidato deverá manter junto a Prefeitura Municipal de Lucélia, durante o prazo de validade do
Concurso Público, seu endereço atualizado, visando eventuais convocações, não lhe cabendo qualquer
reclamação caso esta não seja possível, por falta da citada atualização.
11.6 - A aprovação no Concurso Público assegura direito à nomeação até o número de vagas previstas,
e esta, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, o prazo de
validade do concurso e limites de vagas existentes, bem como as que vierem a vagar ou que forem
criadas posteriormente. Isto vale dizer que a administração poderá nomear candidatos aprovados além
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das vagas previstas no (Anexo I), obedecendo sempre à ordem final de classificação.
11.7 – Os candidatos remanescentes aprovados poderão ser convocados a exercerem
substituições através de contratação por prazo determinado, sendo que a aceitação ou recusa
não implicará em qualquer prejuízo de seus direitos no presente concurso público, conforme
expressa previsão contida no art. 17 § 2º da Lei Municipal nº 3.422, de 19 de maio de 2003.
11.8 - Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela empresa Instituto Excelência.
11.9 - Também integram este Edital de Concurso Público os anexos:
Anexo I: Cargo/Emprego, Requisitos Mínimos Exigidos, Carga Horária Semanal, Salários, Tipo de Prova
e Período, Quantidade de Vagas.
Anexo II: Atribuições
Anexo III: Conteúdo Programático.
Anexo IV: Tipos de Provas, Quantidade de Questões e Pontuação.
Anexo V: Formulário de Candidato com Deficiência/Atendimento Especial/Lactante.
Anexo VI: Formulário entrega de Títulos.
Anexo VII: Cronograma.
11.10 - Todas as publicações referentes ao Concurso Público estarão disponíveis na Internet, no
endereço www.institutoexcelenciapr.com.br e www.lucelia.sp.gov.br salvo por motivo de força maior.
11.11 - Caberá ao Prefeito Municipal a homologação do resultado final.
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