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CONCURSO PÚBLICO 

 

ERRATA  

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, por meio da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que consta no Edital nº 11/2019 de Abertura de Inscrições do Concurso Público para o cargo de TÉCNICO EM GESTÃO 

ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO publicado no Diário Oficial do Município de Bauru 

no dia 06 (seis) e 16 (dezesseis) de abril de 2019, resolve RETIFICAR CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES, por ter saído com incorreçôes: 
 

ONDE SE LÊ:  

2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de Inscrição: Após preencher o 
cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de 

R$ 35,00 (trinta e cinco reais), importância esta referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do 

Pré-Comprovante de Inscrição.    
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer agência bancária, até a data 

de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de transferência, DOC, ordem de pagamento, 

condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a 

qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será 

cancelada.  

c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o do cargo previsto 

neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo obrigado a novo pagamento. 

 

LEIA-SE:  

2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de Inscrição: Após preencher o 

cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de 
R$ 35,00 (trinta e cinco reais), importância esta referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do 

Pré-Comprovante de Inscrição.    

a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer agência bancária, até a data 
de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de transferência, DOC, ordem de pagamento, 

condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a 

qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será 
cancelada.  

b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento bancário ou 

extrato bancário. 

c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o do cargo previsto 

neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo obrigado a novo pagamento. 

 

 

Bauru/SP, 25 de abril de 2019. 

 
A Comissão 


