PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA
CNPJ 44.428.506/0001-71

–

Inscr. Est. Isento

Rua Dr. Orensy Rodrigues da Silva, 341 - Centro - Fone (18) 3702-1000 - Fax (018) 3722-4399 - CEP 16.901-003 – Andradina - SP

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/15
O MUNICÍPIO DE ANDRADINA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº
44.428.506/0001-71, com sede administrativa na Rua Dr. Orensy Rodrigues da Silva, nº 341, Município de Andradina,
Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal JAMIL AKIO ONO, no uso de suas atribuições
legais, e, considerando as atribuições legais e normativas do Prefeito Municipal Jamil Akio Ono; considerando a
preemente supremacia do interesse público sobre o privado e os critérios aplicáveis de conveniência e oportunidade;
considerando o item 8.2. do edital do Concurso Público; considerando que a data divulgada no item 5.1.1. do edital se
tratava de uma data estimada, conforme descrito ‘inicialmente prevista’, não sendo a mesma vinculada para nenhum
efeito; considerando a data da aplicação das provas do ENEM no dia 25 de outubro de 2015; considerando o elevado
número de inscritos para o ENEM, acarretando na utilização de quase todas as escolas do Município de Andradina;
considerando o elevado número de inscritos para o Concurso Público nº 01/15; considerando que os candidatos do
Concurso Público precisam ser acomodados em condições dignas, faz-se necessária a regular adequação da data da
prova para o dia 1º de novembro de 2015, e os horários de prova serão oportunamente divulgados no edital de
convocação e homologação dos inscritos.
Ficam ainda integralmente mantidas as demais condições e regras estabelecidas no EDITAL DE CONCURSO
PÚBLICO N.º 01/15, de 26 de setembro de 2015.
Solicitamos aos candidatos acompanhem atentamente as informações e publicações referentes ao Concurso
Público, pois trata-se de sua exclusiva responsabilidade o acompanhamento das publicações para todos os fins,
conforme descrito no item 8.3. do Edital do Concurso Público.

PUBLIQUE–SE, REGISTRE–SE e CUMPRA–SE.

Prefeitura Municipal de Andradina (SP), em 07 de outubro de 2015.

JAMIL AKIO ONO
Prefeito Municipal de Andradina
E por mim (.............................................) publicado no Mural Editalício desta, e certificada a publicação no sítio eletrônico competente na data supra.

1

