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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 01/2018 

A Câmara Municipal de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, torna público o presente edital de retificação conforme 
segue: 

 
Onde se Lê: 
 
5.2.2. Período e Procedimentos para Inscrição: Serão realizadas através de formulário de inscrição, disponível no 
endereço eletrônico www.setaconcurso.com.br, das 9 horas do dia 25 de janeiro de 2018 até às 24 horas do dia 11 
de fevereiro de 2018. 
5.2.3. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito até o dia 12 de fevereiro de 2018. 
 
5.3.7. O resultado do pedido de isenção será publicado no endereço eletrônico www.setaconcurso.com.br, no dia 16 de 
fevereiro de 2018, constando apenas o deferimento ou indeferimento. 
 
5.3.9. O candidato que tiver o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido poderá validar sua inscrição 
acessando o endereço eletrônico www.setaconcurso.com.br link de impressão da segunda via do boleto bancário, 
imprimindo-a e efetuando o pagamento do valor da inscrição até o dia 19 de fevereiro de 2018. 
 
8.1. As provas objetivas serão realizadas no dia 25 de fevereiro de 2018 em horários e locais a serem divulgados 
após a homologação das inscrições, conforme item 4. 
 
8.24.4. Para os candidatos que possuam títulos, estes deverão ser enviados até o dia 12 de fevereiro de 2017 através dos 
correios para a SETA – CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S LTDA - ME, localizada na Rua Duque de Caxias, nº 44-87, Centro, 
no município de Palmeira D´Oeste, Estado de São Paulo, CEP 15720-000, em envelope identificado da seguinte forma: 
CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA - EDITAL Nº 001/2017 – NOME DO CANDIDATO – 
CARGO –TÍTULOS. 
 
Leia se: 
 
5.2.2. Período e Procedimentos para Inscrição: Serão realizadas através de formulário de inscrição, disponível no 
endereço eletrônico www.setaconcurso.com.br, das 9 horas do dia 25 de janeiro de 2018 até às 24 horas do dia 25 
de fevereiro de 2018. 
5.2.3. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito até o dia 26 de fevereiro de 2018. 
 
5.3.7. O resultado do pedido de isenção será publicado no endereço eletrônico www.setaconcurso.com.br, no dia 02 de 
março de 2018, constando apenas o deferimento ou indeferimento. 
 
5.3.9. O candidato que tiver o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido poderá validar sua inscrição 
acessando o endereço eletrônico www.setaconcurso.com.br link de impressão da segunda via do boleto bancário, 
imprimindo-a e efetuando o pagamento do valor da inscrição até o dia 05 de março de 2018. 
 
8.1. As provas objetivas serão realizadas no dia 25 de março de 2018 em horários e locais a serem divulgados após 
a homologação das inscrições, conforme item 4. 
 
8.24.4. Para os candidatos que possuam títulos, estes deverão ser enviados até o dia 26 de fevereiro de 2018 através dos 
correios para a SETA – CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S LTDA - ME, localizada na Rua Duque de Caxias, nº 44-87, Centro, 
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no município de Palmeira D´Oeste, Estado de São Paulo, CEP 15720-000, em envelope identificado da seguinte forma: 
CONCURSO PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA - EDITAL Nº 001/2018 – NOME DO CANDIDATO – 
CARGO –TÍTULOS. 
 

 
 

Ilha Comprida/SP– SP em 09 de fevereiro de 2018. 
 
 

MAURISFRAN SANTOS DO NASCIMENTO 
Presidente 


