
 
 

PROCESSO SELETIVO 03/2022 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 02 

 

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA, torna pública a retificação do Edital 

de Abertura do Processo Seletivo 03/2022, publicado no Boletim Oficial do 

Município BOM nº 1077, de 02/12/2022, conforme segue:  

 

- No texto inicial 

Onde se lê:  

(...) para o Emprego Público mencionado no Quadro I abaixo, (...) 

Leia-se:  

(...) para as vagas mencionadas no Quadro I abaixo, (...) 

 

 

- No item 1 

Onde se lê:  

1 DOS EMPREGOS PÚBLICOS 

Leia-se:  

1 DAS VAGAS 

 

 

- No subitem 1.1 

Onde se lê:  

1.1 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas para cargo de 

Guardas Civis Temporários, que se refere à contratação de pessoal por prazo 

determinado de 12 meses (16 de março de 2023 à 15 de março de 2024) 

podendo ser prorrogado por até igual período. 

Leia-se:  

1.1 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas de Guardas Civis 

Temporários, que se refere à contratação de pessoal por prazo determinado de 

12 meses (01 de março de 2023 à 29 de fevereiro de 2024). 

 



 
 

- No QUADRO I 

Onde se lê:  

QUADRO I 

N. Função Total de Vagas Vencimentos Carga Horária Pré-requisitos 

01 Guarda Civil  50 R$ 2.513,07 40 H/S 
Ensino Médio Completo, 

CNH categorias A e B. 

 

Leia-se:  

QUADRO I 

N. Função Total de Vagas Vencimentos Carga Horária Pré-requisitos 

01 
Guarda Civil 

Temporário 
50 R$ 2.513,07 40 H/S 

Ensino Médio 

Completo, CNH 

categorias A e B. 

 

 

 

- No subitem 1.4 

Onde se lê:  

1.4. As atribuições dos empregos públicos estão estabelecidas no Anexo II 

deste Edital. 

Leia-se:   

1.4. As atribuições das vagas estão estabelecidas no Anexo II deste Edital. 

 

 

- No subitem 1.5 

Onde se lê:  

(...) o Decreto Federal nº 3.298/99, a Lei Complementar Estadual nº 683/92 

e a Lei Municipal nº 129/95, desde que a deficiência seja compatível com as 

atribuições do cargo e os candidatos sejam habilitados na prova. 

Leia-se:  

(...) o Decreto Federal nº 9.508/2018, a Lei Complementar Estadual nº 683/92 

e a Lei Municipal nº 129/95, desde que a deficiência seja compatível com as 

atribuições da função e os candidatos sejam habilitados na prova. 

 

 

 



 
 

- No subitem 1.12 

Onde se lê:  

1.12 São condições para inscrição: 

Leia-se:  

1.12 São condições para participação no Processo Seletivo 03/2022: 

 

- No subitem 1.12.8 

Onde se lê:  

1.12.8 ser julgado apto, por ocasião da admissão, ao exame médico pré-

admissional, de caráter eliminatório, a ser realizado pela Prefeitura, para 

constatação de aptidão física e mental; 

Leia-se:  

Deslocado para subitem 12.3.1 

 

- No subitem 6.1 

Onde se lê:  

DATA DA PROVA PRÁTICA: 23 e 24 de janeiro de 2023. 

Local de apresentação: à definir 

Endereço: à definir 

Apresentação: 08:30h 

Início da prova: 09:00h 

 

Leia-se:  

PROVA PRÁTICA: em data, horário e local a ser divulgado oportunamente. 

 

- No subitem 11.7 

Onde se lê:  

11.7. Os recursos interpostos em face de determinado cargo, (...). 

Leia-se:  

11.7. Os recursos interpostos em face de determinada função, (...). 

 



 
 

- No subitem 12.1 

Onde se lê:  

12.1. A convocação para contratação, obedecerá a ordem de classificação, não 

gerando o fato da aprovação direito a contratação, que dependerá da 

conveniência e oportunidade da Administração Pública. 

Leia-se:  

12.1. A convocação do candidato classificado obedecerá a ordem da 

Homologação do Processo Seletivo. 

 

 

- No subitem 12.3 

Incluir o subitem 12.3.1 

12.3.1 Ser julgado apto, por ocasião da admissão, ao exame médico pré-

admissional, de caráter eliminatório, a ser realizado pela Prefeitura, para 

constatação de aptidão física e mental. 

 

- No subitem 12.4 

Onde se lê:  

12.4. Os candidatos ao emprego de Guarda Civil Temporário, após 

contratação, estarão subordinados ao Comando da Guarda Civil de Bertioga. 

Leia-se:  

12.4. Os contratados estarão subordinados ao Comando da Guarda Civil de 

Bertioga. 

 

 

- No subitem 12.6 

Onde se lê:  

12.6. A convocação do candidato classificado obedecerá a ordem da 

Homologação do Processo Seletivo, não gerando direito de contratação aos 

classificados. 

Leia-se:  

12.6. A contratação dependerá da conveniência e oportunidade da 

Administração Pública. 



 
 

- No subitem 12.8 

Onde se lê:  

a) cédula de identidade - RG (atualizada no mínimo 05 anos) 

(...) 

j) (...) CEP ATUALIZADO (MORADOR DE BERTIOGA) 

 

Leia-se:  

a) cédula de identidade - RG (atualizada no mínimo 05 anos) e CNH válida. 

(...) 

j) (...) (CEP ATUALIZADO PARA MORADOR DE BERTIOGA) 

 

 

- No subitem 12.8 

Incluir a letra u 

u) declaração de bens ou cópia da última declaração de imposto de renda. 

 

 

- No subitem 14.1 

Onde se lê:  

14.1. Os candidatos que recusarem o provimento de emprego, não 

comparecendo dentro do prazo estabelecidos no Edital de Convocação ou 

manifestarem sua desistência por escrito, serão excluídos do cadastro. 

Leia-se:  

14.1. Os candidatos que não comparecerem dentro dos prazos estabelecidos 

no Edital de Convocação ou manifestarem sua desistência por escrito, serão 

excluídos do processo seletivo 03/2022. 

 
 
Os demais itens do Edital de Abertura permanecem inalterados.  
 
 

Bertioga, 16 de dezembro de 2022. 
Comissão Organizadora do Processo Seletivo. 


