
                    MUNICÍPIO DE TURVÂNIA 
               ESTADO DE GOIÁS

SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA

 CONCURSO PÚBLICO 001/2015

PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE TURVÂNIA/GO

A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO do Município de Turvânia, de acordo com as atribuições
que lhes são conferidas, por meio do Decreto nº 045/2015-PMT, TORNA PÚBLICO, a todos interessados a segunda
retificação do Edital de Abertura.

Art. 1º Fica RETIFICADO o subitem 4.1.2 do Edital de Abertura 001/2015, conforme segue:
Onde se lê:
4.1.2 Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, exceto em caso de

anulação do certame.
Leia-se:
4.1.2 Haverá  devolução  do  valor  da  taxa  de  inscrição  nas  hipóteses  de  pagamento  efetuada  a  maior  ou  em

duplicidade, inclusive em caso de anulação do certame.

 Art. 2º Fica EXCLUIDO o item “e) Tiver maior número de filhos” como critério de desempate do subitem 8.3 do item 10.
CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE do Edital de Abertura 001/2015.

Art. 3º Fica RETIFICADO o subitem 10.7 do Edital de Abertura 001/2015, conforme segue:
Onde se lê:
10.7 A classificação no Concurso Público, não gera aos candidatos direitos à nomeação para o cargo, cabendo a

Administração  do  Município  de  Turvânia,  o  direito  de  aproveitar  os  candidatos  aprovados  em  número
estritamente  necessário,  não  havendo  obrigatoriedade  de  nomeação  de  todos  os  candidatos  aprovados,
respeitada sempre a ordem de classificação e validade do Concurso Público.

Leia-se:
10.7 A classificação no Concurso Público reconhece aos candidatos, dentro do número de vagas fixado no edital, o

direito  subjetivo  à  nomeação,  desde  que  preenchidos  os  demais  requisitos  para  a  investidura  nos  cargos,
respeitada sempre a ordem de classificação e validade do Concurso Público.

Art. 4º Fica RETIFICADO o subitem 12.2 do Edital de Abertura 001/2015, conforme segue:
Onde se lê:
12.2 A aprovação no Concurso Público não gera direito à nomeação, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem

de Classificação Final.
Leia-se:
12.2 A aprovação no Concurso Público, dentro do número de vagas existentes no município, assegura ao candidato o

direito à nomeação, desde que preenchidos os demais requisitos para a investidura nos cargos e a ordem de
Classificação Final.

Art. 5º O presente edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Turvânia-Goiás, 09 de novembro de 2015.
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