
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA  
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2016 

RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2016 

 

A Prefeitura Municipal de Casa Branca, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais nos termos da Constituição Federal, resolve 

RETIFICAR o Edital de abertura do Concurso Público Edital nº 01/2016, conforme segue: 

 

EM TODO O EDITAL DE ABERTURA 

 

Onde se lê: 

Agente de Combate a Endemias 

Leia-se: 

Agente de Controle de Endemias 

 

 

NO CAPÍTULO 3. DAS INSCRIÇÕES 

Leia-se como segue e não como constou: 

3.12. A partir do dia 21 de maio de 2016, o candidato deverá conferir nos endereços eletrônicos www.rboconcursos.com.br e 

www.casabranca.sp.gov.br, se os dados da inscrição, efetuada via Internet, e se o valor da inscrição foram recebidos pela RBO Assessoria 

Pública e Projetos Municipais Ltda., ou seja, se a inscrição está confirmada. A informação também será publicada no Jornal Casa Branca e/ou 

Diário Oficial do Estado (DOE) na mesma data. 

 

 

NO CAPÍTULO 4. DA INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

Inclui-se: 

4.2.1. Na hipótese de aplicação do percentual resultar número fracionado (igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), a fração será arredondada 
para 1 (uma) vaga. Se inferior a 0,5 (cinco décimos) será considerada nas nomeações posteriores, esclarecendo-se tal circunstância por ocasião 
da ocorrência do evento.  
 

Exclui-se: 

4.10.1. Os candidatos que solicitarem a prova em braille deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, reglete e punção. 
 

 

NO CAPÍTULO 12. DA CONTRATAÇÃO 

 

Leia-se como segue e não como constou: 

12.15 Não haverá ajuda de custo aos candidatos contratos, inclusive para aqueles que exercerão suas funções nos Distritos, com exceção do 
disposto nas Leis Municipais nº 2066/94, 2095/95, 2338/98 e Decreto. 
 

 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital nº01/2016 do Concurso Público para a Prefeitura da Municipal de Casa Branca. 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital. 

 

Casa Branca, 7 de maio de 2016. 
 

ILDEBRANDO ZOLDAN 
Prefeito Municipal de Casa Branca /SP 


