PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA
ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
AVISO SOBRE O DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES

O Prefeito Municipal de Sales Oliveira/SP, no uso de suas atribuições legais,
INFORMA que o último dia de inscrição e pagamento da taxa de inscrição no
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Sales Oliveira/SP ocorreu na data
de 10/06/2016, sexta-feira.
Ainda, INFORMA que as agências bancárias somente processam os
pagamentos realizados em dias úteis, sendo que o retorno bancário deste
pagamento pode levar até 3 (três) dias úteis. Deste modo, tendo em vista que o
último dia de pagamento da taxa de inscrição no Concurso Público da Prefeitura
Municipal de Sales Oliveira/SP ocorreu na data de 10/06/2016, sexta-feira, os
retornos destes pagamentos realizados nesta data não foram recebidos a
tempo para constar no EDITAL DE DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
publicado na data de 13/06/2016.
Por esse motivo (atraso dos retornos bancários), a Alfa Concursos Públicos
disponibilizou em seu site (www.alfaconcursospublicos.com) através do link
“Acompanhamento de Inscrição” um campo para envio do comprovante de
pagamento caso a inscrição de algum candidato que tenha realizado o pagamento
não tivesse homologado.
INFORMA, ainda que o EDITAL DE DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES PÓSRECURSOS será publicado na data de 17/06/2016 no endereço eletrônico
www.alfaconcursospublicos.com.
Por fim, os candidatos que não tiveram a sua inscrição na condição de Ampla
Concorrência, ou não tiveram a sua inscrição na Condição Especial, ou não
tiveram a sua inscrição na condição de candidato PNE DEFERIDAS no EDITAL
DE DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES PÓS-RECURSOS que será publicado na
data de 17/06/2016 poderão realizar a Prova Objetiva que será aplicada na data
de 19/06/2016 desde que apresentem o comprovante de pagamento a
COORDENAÇÃO do Concurso Público no local de realização da Prova
Objetiva.
O horário e local de realização da Prova Objetiva será divulgado na data de
17/06/2016 no endereço eletrônico www.alfaconcursospublicos.com.

Sales Oliveira/SP, 14 de junho de 2016.

FÁBIO GODOY GRATON
Prefeito Municipal de Sales Oliveira/SP

