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PROCESSO SELETIVO 03/2022 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 01 

 

  

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 subitem 1.12.2 

 

Onde se lê: 

 

1.12.2 ter, até a data da contratação, 21 (vinte e um) anos completos; 

 

Leia-se: 

 

1.12.2 ter, até a data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos 

 

 

- No subitem 1.12.4 

 

Onde se lê: 

 

1.12.4 ter no mínimo 1,70 de altura, descalço e descoberto; 

 

Leia-se: 

 

1.12.4 ter, no mínimo, 1,65m de altura, descalço e descoberto, para homens, e no mínimo, 

1,55m de altura, descalço e descoberto, para mulheres; 

 

- No Item 12: 

 

Incluir os seguintes subitens: 
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12.13 A convocação dos classificados para a realização do exame médico pré-admissional 

e para a entrada em exercício será feita exclusivamente por meio do Boletim Oficial 

do Município de Bertioga- BOM, que estabelecerá o horário, dia e local para 

apresentação do candidato. 

12.14 Perderá os direitos decorrentes do Processo Seletivo, não cabendo recurso, o 

candidato que: 

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecido na convocação; 

b) Não aceitar as condições estabelecidas para o exercício do cargo, pela Prefeitura 

do Município de Bertioga; 

c) Recusar a entrada em exercício nos prazos estabelecidos pela legislação municipal 

vigente. 

12.15 Após a entrada em exercício, o candidato deverá entregar a documentação 

comprobatória das condições previstas neste Item, subitem 12.8. 

12.16 A falta de comprovação pelo candidato, das informações utilizadas inclusive para o 

desempate, descritas no Item 10, subitens 10.1 e 10.2, acarretará sua exclusão do 

processo seletivo. 

12.17 O candidato não poderá alegar desconhecimento destes meios de convocação caso 

não compareça na data e horários determinados nos editais publicados. 

12.18 Caracterizará desistência do candidato o não comparecimento no dia e horário 

mencionados nos Editais. 

 

 

Os demais itens do Edital de Abertura permanecem inalterados. 
 

 
 

Bertioga, 07 de dezembro de 2022. 
 

 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo  
 

 


