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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2020 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 04 
 

A Prefeitura Municipal de Itapeva, através do Instituto de Educação e 

Desenvolvimento Social Nosso Rumo, torna pública a Retificação nº 04 do Edital de 

Abertura do Concurso Público – Edital nº 01/2020. 

 

1. DAS ALTERAÇÕES 

 

1.1. No CAPÍTULO 16. Das disposições gerais, especificamente no item 16.9., leia-se 

como segue e não como constou: 

 

16.9. O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante o 

Instituto Nosso Rumo, situado à Avenida Giustiniano Borin, 3350 – Caxambu – 

Jundiaí/ SP – CEP.: 13218-546 até a data de publicação da homologação dos resultados 

e, após esta data, junto a Prefeitura Municipal de Itapeva, situado à Rua Cel. Levino 

Ribeiro, nº 1006 – Centro, pessoalmente (munido de documento de identificação original 

com foto). 

 

1.2. No CAPÍTULO 3. DAS INSCRIÇÕES, especificamente no item 3.10.1., leia-se como 

segue e não como constou: 

3.10.1. Para acessar o link de recurso contra o indeferimento da inscrição, conforme 

disposto no item 3.10, o candidato deverá acessar o site www.nossorumo.org.br, 

clicar na aba “Área do Candidato” e digitar seu CPF e sua senha de acesso. Em 

seguida, na aba “Meus Concursos”, deverá selecionar o certame desejado e, em 

seguida, clicar no link “Recursos”, quando então deverá seguir as instruções do site; 

3.10.2. Dúvidas em relação ao processo de inscrição poderão ser direcionadas pelo link 

“Dúvidas frequentes/Contatos” na página do Instituto Nosso Rumo, ou pelo 

telefone (011) 4584-5668, em dias úteis, no horário das 8h30 às 17h30. 

 

1.3. No CAPÍTULO 8. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS, PEÇA PROCESSUAL E 

DISCURSIVAS, especificamente no item 8.3., leia-se como segue e não como 

constou: 
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8.3. Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de cargo e/ou condição de pessoa 

com deficiência, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao 

Candidato – SAC, do Instituto Nosso Rumo, pelo telefone (11) 4584-5668, das 8h30 às 

17h30, ou através de chamado via site na aba “Dúvidas Frequentes/Contato” com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data de aplicação das Provas 

Objetivas. 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

2.1. Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital de Abertura nº 

01/2020. 

 

Itapeva, 01 de fevereiro de 2021. 

 

 

MARIO SERGIO TASSINARI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


