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EDITAL COMPLEMENTAR 01 AO EDITAL N. 001/2018
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
O Município de Vera, através do Prefeito Municipal, Sr. Moacir Luiz Giacomelli, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas em Lei e a Comissão
Municipal do Processo Seletivo Público, nomeada pela Portaria nº 464/2018, de
21 de Setembro de 2018, com as atribuições que lhe são conferidas em Lei, com
fundamento no art. 198, §4º, da Constituição Federal e, ainda, de acordo com a Lei
Federal nº 11.350/2006, Lei Complementar Municipal nº 029/2015, e demais
legislação pertinente, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, o
EDITAL COMPLEMENTAR 01 do Processo Seletivo Público n. 001/2018.
Art. 1º - Devido a uma alteração recente nos sistemas bancários referente a emissão
de boletos, alguns candidatos estão encontrando dificuldade no pagamento e/ou na
emissão dos boletos referente a taxa de inscrição do processo seletivo.
Art. 2º - Os candidatos que realizaram a inscrição, emitiram o boleto da taxa de
inscrição e não conseguiram efetuar o pagamento, bem como os candidatos que não
conseguiram emitir o boleto, deverão retirar o boleto junto a Prefeitura Municipal de
Vera no período compreendido entre os dias 05/11/2018 até 09/11/2018, das
07h:00min as 13h:00min.
Art. 3º - Os candidatos que residirem fora do município de Vera, poderão
solicitar o boleto via e-mail: tributacaovera@gmail.com do dia 05/11/2018 até as
13h:00min do dia 09/11/2018.
Art. 4º - Todos os boletos serão emitidos com a data de vencimento no dia
09/11/2018, não sendo aceito pagamento após essa data.
Art. 5º - Os candidatos que não efetuarem o pagamento do boleto até a data
09/11/2018, terão suas inscrições indeferidas.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário, permanecendo inalteradas as
demais disposições do Edital do Processo Seletivo Público nº 001/2018.
Vera, 05 de Novembro de 2018.
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