PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA - ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2018
RETIFICAÇÃO IV
A Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, através da Comissão de Concurso Público 002/2018, no uso
de suas atribuições, torna pública, por meio da CKM Serviços, a presente RETIFICAÇÃO, para que:
1.

2.

Conste por excluído o cargo de Educador Físico.
1.1 As inscrições dos candidatos ao cargo de Educador Físico - Edital 001/2018 serão mantidas, porém
passarão a constar no Edital 002/2018 com a nomenclatura Profissional de Educação Física.
1.2 A migração do cargo para o Edital 002/2018 foi motivada pelo recebimentos dos ofícios nºs 0218/2018
e 0446/2018 expedido pelo Conselho Regional de Educação Física (CREFI), que solicita a adequação das
nomenclaturas e requisitos dos cargos constantes no presente Concurso Público.
1.3 Diante da solicitação do Conselho Regional de Educação Física, a Diretoria de Gestão de Pessoas da
Prefeitura Municipal de Franco da Rocha decidiu promover a modificação do Edital nº 01/2018 no
sentido de excluir o cargo nele previsto para, em ato contínuo, incluí-lo no Edital nº 02/2018, sem
nenhum prejuízo aos candidatos inscritos.
1.4 As inscrições dos candidatos ao cargo Educador Físico- Edital 001/2018 serão mantidas no edital
002/2018, possibilitando ao candidato inscrito:
a) Manter a inscrição realizada caso verifique que os novos requisitos exigidos para o cargo são
condizentes com sua condição pessoal;
b) Alterar a inscrição do cargo de Profissional de Educação Física para Técnico Desportivo e viceversa; ou
c) Pedir a restituição do valor pago a título de inscrição nos Concursos 001 e 002/2018.
1.5 A solicitação de alteração de cargo ou pedido de restituição da taxa de inscrição deverá ser realizada
no prazo estipulado para tal, conforme cronograma do certame, através do link
https://ckmservicos.selecao.net.br/informacoes/28/.
1.6 A restituição da taxa de inscrição deverá ser requerida por meio do preenchimento de formulário de
restituição
a
ser
divulgado
no
endereço
eletrônico
https://ckmservicos.selecao.net.br/informacoes/28/.
1.7 Após o período estabelecido para solicitação de devolução de taxa, o formulário não ficará mais
disponível e pedidos atinentes à devolução da taxa de inscrição não serão mais recebidos, analisados e
/ ou atendidos.
1.8 O formulário de restituição preenchido deverá ser enviado via internet, acompanhado da cópia do
recibo de pagamento.
1.9 A devolução se dará em até 30 (trinta) dias depois de protocolado o pedido.
Os demais cargos constantes no Edital 001/2018 não sofrerão alteração.

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital do Concurso Público que será publicado
nos endereços eletrônicos https://ckmservicos.selecao.net.br/ e www.francodarocha.sp.gov.br.
Franco da Rocha, 28 de março de 2018.

Francisco Daniel Celeguim de Morais
Prefeito do Município de Franco da Rocha
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