EDITAL - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019, DE 05 DE JULHO DE 2019
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 03
PRORROGA O PRAZO DAS INSCRIÇÕES
A Prefeitura Municipal de Uberlândia e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP),
tornam público o Edital de Retificação nº 03 do Concurso Público 01/2019, que Prorroga o Prazo das
Inscrições, nos termos seguintes:
Onde se lê:

5.2.2. As inscrições deverão ser efetuadas via internet, das 9 (nove) horas do dia 09 de setembro de
2019 às 17 (dezessete) horas do dia 11 de outubro de 2019.
5.2.3. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico
www.gestaodeconcursos.com.br das 9 (nove) horas do dia 09 de setembro de 2019 às 17 (dezessete)
horas do dia 11 de outubro de 2019 por meio do link correspondente às inscrições do Concurso
Público da Prefeitura Municipal de Uberlândia – Edital Nº 01/2019, e efetuar sua inscrição conforme
os procedimentos estabelecidos a seguir:
a) Ler atentamente o Edital disponível no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br.
b) Preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando a opção do cargo/área de
conhecimento para o qual concorrerá de acordo com a Tabela I do item 3.11 deste Edital, confirmar
os dados cadastrados e transmiti-los pela Internet.
c) Gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor de inscrição correspondente.
d) Efetuar o pagamento, da importância referente à inscrição expressa no subitem 5.2.1 deste Edital,
até o dia 11 de outubro de 2019 observando o horário de expediente bancário.
Leia-se

5.2.2. As inscrições deverão ser efetuadas via internet, das 9 (nove) horas do dia 09 de setembro de
2019 às 17 (dezessete) horas do dia 14 de outubro de 2019.
5.2.3. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico
www.gestaodeconcursos.com.br das 9 (nove) horas do dia 09 de setembro de 2019 às 17 (dezessete)
horas do dia 14 de outubro de 2019. por meio do link correspondente às inscrições do Concurso
Público da Prefeitura Municipal de Uberlândia – Edital Nº 01/2019, e efetuar sua inscrição conforme
os procedimentos estabelecidos a seguir:
a) Ler atentamente o Edital disponível no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br.
b) Preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, indicando a opção do cargo/área de
conhecimento para o qual concorrerá de acordo com a Tabela I do item 3.11 deste Edital, confirmar
os dados cadastrados e transmiti-los pela Internet.
c) Gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do valor de inscrição correspondente.
d) Efetuar o pagamento, da importância referente à inscrição expressa no subitem 5.2.1 deste Edital,
até o dia 14 de outubro de 2019. observando o horário de expediente bancário.
Uberlândia-MG, 10 de outubro de 2019.
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