
Prefeitura do Município de Francisco Morato 
 

Estado de São Paulo 
 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2015 
 

Retificação nº 01 
 

A Prefeitura do Município de Francisco Morato, por meio do presente edital, faz saber que retifica o edital do 
Concurso Público nº 01/2015, conforme especificado a seguir: 

1) No Capítulo XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1) LEIA COM SEGUE E NÃO COMO CONSTOU: 
13.1. As Convocações, avisos e resultados referentes exclusivamente as etapas do presente Concurso 
Público, serão afixados no quadro de avisos da Prefeitura de Francisco Morato ou da Secretaria Municipal 
de Educação ou divulgados na Internet no endereço eletrônico www.institutomais.org.br e 
www.franciscomorato.sp.gov.br. 
13.1.1. A convocação para nomeação será divulgada na Internet no endereço eletrônico 
www.franciscomorato.sp.gov.br ou afixada no quadro de avisos da Prefeitura de Francisco Morato e da 
Secretaria Municipal de Educação. 
 
2) INCLUI-SE OS SEGUINTES ITENS: 
13.1.2. Conforme Lei Complementar nº 144/2005, art. 13º, fica esclarecido que “notificação ao candidato” se 
refere a todas as publicações que serão realizadas de acordo com as informações constantes no item 13.1.1 
deste edital, ficando sob responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações supracitadas. 
13.1.3. O candidato aprovado no concurso público, quando convocado para nomeação, deverá apresentar os 
seguintes exames médicos recentes: hemograma completo, raio X de tórax e urina 1 (os exames podem ter 
sido realizados nos últimos 3 meses). 
13.1.4. Todas as despesas com os exames médicos são de responsabilidade exclusiva do candidato. 
13.2. Cronograma das etapas previstas no concurso público:  

Datas previstas 
(passíveis de alteração) 

Eventos 

03 a 23/11/15 Período de inscrição 

03/12/15 
Divulgação das listas contendo a relação de candidatos inscritos e o local de 
realização das provas 

12 e 13/12/15 Realização das provas 

14/12/15 Afixação dos gabaritos no Paço Municipal e divulgação no site do Instituto Mais 

15 e 16/12/15 Prazo recursal referente ao gabarito publicado 

30/12/15 Divulgação da lista de resultado no Paço Municipal e no site do Instituto Mais 

04 e 05/01/16 Prazo recursal referente ao resultado divulgado 

08/01/16 
Divulgação do resultado final divulgado no Paço Municipal e no site do Instituto 
Mais 

12 a 15/01/16 Exame médico a ser realizado na Secretaria de Educação 

25 e 26/01/15 
Entrega de documentos na Secretaria (a lista de documentos está disponível no 
site Instituto Mais)  

 
13.2.1. Os candidatos aprovados, sob a ordem da classificação final, após recurso, DEVERÃO comparecer 
para a Sessão Pública de atribuição conforme as datas e horários previstos especificados abaixo: 
 

CARGO CLASSIFICAÇÃO DATA HORÁRIO 

PADI 1 ao 60 29/01/16 9h00 

PAEB 1 ao 5 29/01/16 14h00 

PTEB 1 ao 30 29/01/16 14h00 

 
Permanecem inalterados os demais itens do referido edital. 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de Retificação. 

 
Francisco Morato, 06 de novembro de 2015. 

 
 

COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO 

 


