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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE 
ILHABELA 

 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 04/2018 
 

RETIFICAÇÃO Nº 03 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA, 

através do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, torna 

pública a Retificação nº 03, referente ao Processo Seletivo – Edital nº 04/2018.  

 
1. DAS RETIFICAÇÕES 
 

1.1. No Capítulo 3, DAS INSCRIÇÕES, especificamente no item 3.5., leia-se 

como segue e não como constou: 

 

3.5. O candidato que deseja efetivar sua inscrição deverá efetuar o pagamento 

do valor de inscrição a título de ressarcimento de despesas com material e 

serviços, de acordo com os valores definidos, por cargo, constantes na Tabela I 

do Capítulo 1 deste Edital, através de boleto bancário, pagável em toda a rede 

bancária, com vencimento para o dia 31 de outubro de 2018, segundo dia 

útil subsequente à data de encerramento do período de inscrição. 

 

1.2. No Capítulo 5, DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO VALOR DA 

INSCRIÇÃO, especificamente no item 5.11 e 5.18., leia-se como segue e 

não como constou: 

 

5.11. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos, para 

efetivar a sua inscrição no Processo Seletivo, deverão acessar o endereço 

eletrônico www.nossorumo.org.br e imprimir o respectivo boleto bancário para 

pagamento do valor de inscrição, cujo vencimento ocorrerá em 31 de outubro 

de 2018, conforme procedimento descrito neste edital. 

 

5.18. Caso queiram participar do Processo Seletivo, os candidatos que tiveram 

o pedido de isenção do pagamento do valor da inscrição indeferido após 

análises de recursos, deverão gerar boleto bancário com o valor integral da 

inscrição no endereço eletrônico do Instituto Nosso Rumo 
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(www.nossorumo.org.br) e efetuar o seu pagamento. O boleto bancário poderá 

ser impresso e quitado até o dia 31 de outubro de 2018, sendo esta a data 

limite para o pagamento da inscrição. 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
2.1. Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital nº 04/2018 e 
suas retificações. 
 

Ilhabela, 30 de outubro de 2018. 
 
 

YEDA CRISTINA SENA LOPES 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 


