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CNPJ: 27.744.143/0001-64 

 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA 
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2015 

 

A Prefeitura do Município de Rio Bananal, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais 

e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, resolve tornar pública a 

presente retificação ao edital de abertura nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas 

neste Edital, nos seguintes termos: 

 

1 – Onde se lê: 

3.6 – Será divulgado a lista geral de inscritos, através de Edital disponibilizado no endereço eletrônico 

www.mgaconcursospublicos.com.br e afixado no Paço Municipal, sobre a qual caberá recurso, no prazo 

de 02 (dois) dias úteis, nos termos previstos pelo item 10 deste Edital. 

... 

4.1.3 - O Candidato que tiver a sua solicitação de isenção da Taxa de Inscrição INDEFERIDA poderá 

impetrar recurso contra o Indeferimento da Solicitação de Isenção através do endereço eletrônico 

www.mgaconcursospublicos.com.br nos dias 29 de janeiro a 01 de fevereiro de 2016. 

... 

10.1 - Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a organizadora do 

Concurso Público MGA Concursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia 

subsequente às datas do (a): 

... 

11.2 – Caberá recurso da classificação geral, a ser interposto no prazo de 02 (dois) dias a partir da 

publicação, nos termos estabelecidos no item 10 deste Edital. 

 

2 - Leia-se: 

3.6 – Será divulgado a lista geral de inscritos, através de Edital disponibilizado no endereço eletrônico 

www.mgaconcursospublicos.com.br e afixado no Paço Municipal,sobre a qual caberá recurso, no prazo 

de 03 (três) dias úteis, nos termos previstos pelo item 10 deste Edital. 

... 

4.1.3 - O Candidato que tiver a sua solicitação de isenção da Taxa de Inscrição INDEFERIDA poderá 

impetrar recurso contra o Indeferimento da Solicitação de Isenção através do endereço eletrônico 

www.mgaconcursospublicos.com.br nos dias 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2016. 

... 

10.1 - Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a organizadora do 

Concurso Público MGA Concursos, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do primeiro dia 

subsequente às datas do (a): 

http://www.mgaconcursospublicos.com.br/
http://www.mgaconcursospublicos.com.br/
http://www.mgaconcursospublicos.com.br/
http://www.mgaconcursospublicos.com.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

Av. 14 de setembro, nº 887 
CNPJ: 27.744.143/0001-64 

 

... 

11.2 – Caberá recurso da classificação geral, a ser interposto no prazo de 03 (três) dias a partir da 

publicação, nos termos estabelecidos no item 10 deste Edital. 

 

3. Fica excluído do Anexo I dos Conteúdos programáticos para o cargo de PROFESSOR I a “Lei 

Municipal 2.630/05 de Rio Bananal/ES” e fica incluída a Lei Municipal 001/90 (Lei Orgânica do Município 

de Rio Bananal/ES). 

 

4. Esclarecemos aos candidatos que somente poderão realizar uma única prova por turno de aplicação. 

 

Os demais itens do edital de abertura permanecem inalterados. 

 

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital que será afixado no mural do Paço 

Municipal, no endereço eletrônico www.mgaconcursospublicos.com.br. 

 

Rio Bananal-ES, 18 de Janeiro de 2016. 

 

Edimilson Santos Eliziário 
Prefeito Municipal 

http://www.mgaconcursospublicos.com.br/

