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MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  

PRAIA GRANDE  
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLI CO Nº  01/2014 

 

O Município da Estância Balneária de Praia Grande, através da Secretaria de Administração e da 
Comissão de Concurso Público, nos termos da legislação vigente, torna  público  a  RETI-RATIFICAÇÃO 
do Edital de abertura ao Concurso Público 01/2014: 

 

Os itens abaixo passam a vigorar com as seguintes alterações e/ou inclusões: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1. São especificações dos cargos: 

Cargo Fisioterapeuta: Onde se lê jornada de trabalh o 33 horas semanais leia-se 30 horas 
semanais.   

... 

 
7. DA NOMEAÇÃO E POSSE: 

... 

7.6.   O candidato terá o prazo de 05 (cinco) dias, a partir da nomeação, para retirar o rol de documentos 
a serem providenciados e declarar se tem interesse no cargo público em que for convocado para 
posse. 

7.6.1. Expirado o prazo previsto no item 7.6, sem manifestação do candidato, este perderá o direito à 
vaga. 

7.7.   Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do 
cargo.  

7.7.1. O Atestado de Saúde Ocupacional para fim admissional será expedido pela Divisão de Medicina 
do Trabalho da Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande ou por empresa contratada para 
este fim.   

7.8.  Os exames serão realizados sob a responsabilidade da Prefeitura de Praia Grande, ou por 
empresas contratadas para este fim, de acordo com os critérios estabelecidos pela Prefeitura.     

7.9.   A critério da Prefeitura ou da empresa contratada, o candidato poderá ser submetido a exames 
complementares e/ou avaliações especializadas. 

7.10. A posse ocorrerá  em até  30 ( trinta ) dias contados da publicação do ato de nomeação. 

7.10.1. Se a posse não ocorrer dentro do prazo estipulado no item 7.10, o ato de nomeação será tornado 
sem efeito. 

 

Os demais itens permanecem inalterados. 

 

Praia Grande, 11 de junho de 2014. 

 

 

Comissão Especial do Concurso Público 


