EDITAL DE RETIFICAÇÃO n° 01/2016

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS
ARTES, no uso de suas prerrogativas e atribuições legais, torna pública a presente retificação do
Edital do Concurso Público n° 01/2016, conforme segue:
1. No Capítulo III – DAS INSCRIÇÕES, fica incluso o seguinte item:
“ 3.6.1. O candidato poderá inscrever-se em apenas um dos cargos previstos neste Edital, sob
pena de ser considerada apenas a última inscrição válida. “
2. No Capítulo V – DA CONDIÇÃO AFRODESCENDENTE, onde se lê:
“ 5.5. O candidato inscrito como afrodescendente deverá especificar na ficha de inscrição sua
condição e deverá encaminhar por SEDEX, no período compreendido entre o dia 21 de setembro
de 2016 a 21 de outubro de 2016, ao Instituto Zambini, ao endereço Av. Fagundes Filho, 141 –
cj. 43 – Edifício Denver – 4° andar – São Judas, CEP 04304-010 – São Paulo/SP, indicando no
envelope "REF: AFRODESCENDENTE – CONCURSO CMEA – N° 01/2016", os seguintes
documentos:

a) Declaração de afrodescendente (Formulário disponível no site www.zambini.org.br);
b) Cópia do RG;
c) Cópia da Certidão de Nascimento do candidato ou de seus antecedentes no qual conste a
identificação e a indicação da raça ou cor; “
Leia-se:
“ 5.5. O candidato inscrito como afrodescendente deverá especificar na ficha de inscrição sua
condição e, no período de 21 de setembro de 2016 a 21 de outubro de 2016, encaminhar por
SEDEX ao Instituto Zambini, Av. Fagundes Filho, 141 – cj. 43 – Edifício Denver – 4° andar – São
Judas, CEP 04304-010 – São Paulo/SP, indicando no envelope "REF: AFRODESCENDENTE –
CONCURSO CMEA – N° 01/2016", sua declaração de afrodescendente (formulário disponível
no site www.zambini.org.br, na página deste Concurso Público).
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As demais disposições do referido Edital se mantêm inalteradas.
E para que ninguém alegue desconhecimento, expede-se o presente Edital.
Para maiores informações entre em contato no Serviço de Atendimento ao Candidato
(SAC) através do telefone (11) 5594-8441 ou pelo endereço de e-mail
atendimento@zambini.org.br.

Embu das Artes – SP, em 25 de setembro de 2016
Presidente da Câmara Municipal
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