PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR – SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 04/2019
ERRATA 01
A Comissão do Concurso Público, nomeada pelo Decreto Municipal n.º 8.315 de 21/08/2019, torna
pública a Errata 01 ao edital de abertura.
ONDE SE LÊ:
4. INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO
4.1. Período: de 02 a 31 de outubro de 2019, pela Internet, através do site (www.ibamconcursos.org.br).
[...]
4.2. O candidato deverá acessar o site do IBAM (www.ibam-concursos.org.br) onde terá acesso ao Edital
e seus Anexos, à ficha de inscrição e aos procedimentos necessários à efetivação da inscrição, que
estará disponível no período entre 06 (seis) horas do dia 02 e 18 (dezoito) horas do dia 31 de outubro
de 2019.
[...]
4.5.4. Em qualquer situação de isenção os candidatos deverão enviar o formulário identificado como
Anexo V, devidamente preenchido, comprovante de pré-inscrição (boleto) juntamente com os demais
comprovantes para o escritório regional do IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal, Rua
Antônio Cândido de Figueiredo, 39 – CEP 89035-310, Bairro Vila Nova – Blumenau-SC, com postagem
no período de 02 a 10 de outubro de 2019.
LEIA-SE:
4. INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO
4.1. Período: de 03 a 31 de outubro de 2019, pela Internet, através do site (www.ibamconcursos.org.br).
[...]
4.2. O candidato deverá acessar o site do IBAM (www.ibam-concursos.org.br) onde terá acesso ao Edital
e seus Anexos, à ficha de inscrição e aos procedimentos necessários à efetivação da inscrição, que
estará disponível no período entre 06 (seis) horas do dia 03 e 18 (dezoito) horas do dia 31 de outubro
de 2019.
[...]
4.5.4. Em qualquer situação de isenção os candidatos deverão enviar o formulário identificado como
Anexo V, devidamente preenchido, comprovante de pré-inscrição (boleto) juntamente com os demais
comprovantes para o escritório regional do IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal, Rua
Antônio Cândido de Figueiredo, 39 – CEP 89035-310, Bairro Vila Nova – Blumenau-SC, com postagem
no período de 03 a 10 de outubro de 2019.
Permanecem inalterados os demais itens.
Caçador, 01/10/2019.
COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO

