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RETIFICAÇÃO PARCIAL DO EDITAL DE ABERTURA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2018
A Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, torna público a RETIFICAÇÃO
PARCIAL do Edital de Abertura de Inscrições em seus itens 2.2, 5.1, passando a ter a seguinte redação:
2.2 - As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.unisisp.com.br, no período de 06
de junho a 01 de julho de 2018, (horário de Brasília), devendo, para tanto, o interessado proceder da
seguinte forma:
a) acesse o site www.unisisp.com.br e clique, em inscrições abertas, sobre a cidade que deseja se
inscrever.
b) em seguida, clique em INSCREVA-SE JÁ, digite o número de seu CPF e clique em continuar.
c) escolha o cargo, preencha todos os campos corretamente e clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO.
d) na próxima página confira seus dados e leia a Declaração e Termo de Aceitação e, em seguida,
clique em CONCORDO e EFETIVAR INSCRIÇÃO.
e) na sequência, imprima o Boleto Bancário, respeitando-se o horário de Brasília efetue o
pagamento da respectiva taxa de inscrição.
5.1 - LOCAL - DIA - As provas objetivas (escritas) serão realizadas na cidade de Presidente Epitácio/SP no
dia 22 de julho de 2018, nos horários descritos abaixo, em locais a serem divulgados por meio de
Edital próprio que será afixado no local de costume da Prefeitura, por meio de jornal com circulação
no município e do site www.unisisp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias.
5.1.1-HORÁRIOS
Abertura dos portões – 8:00 horas
Fechamento dos portões – 8:45 horas
Início das Provas – 9:00 horas
Dentista
Enfermeiro
Escriturário
Fisioterapeuta
Médico Clínico Geral
Médico Ginecologista/Obstetra
Médico Neurologista
Médico Ortopedista
Médico Otorrinolaringologista
Médico Pediatra
Médico Psiquiatra
Médico Cardiologista
Médico Dermatologista

Abertura dos portões – 13:30 horas
Fechamento dos portões – 14:15 horas
Início das Provas – 14:30 horas
Agente Comunitário de Saúde
Assistente Social
Auxiliar de Consultório Dentário
Técnico de Enfermagem
Técnico de Farmácia
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Os candidatos inscritos anteriormente a data da publicação desta retificação, e que não desejarem
mais realizar as provas em razão das alterações, terão o direito de requerer a devolução do valor recolhido
até o dia 24 de junho de 2018, indicando o número da agência, conta corrente e banco a ser realizado o
depósito de restituição, devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma: Acesse o site
www.unisisp.com.br, clique em concursos, recursos, solicitar, digite os dados e conclua o pedido de
devolução de taxa inscrições.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Presidente Epitácio/SP, 07 de junho de 2018.
Cássia Regina Zaffani Furlan
Prefeita
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