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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA – ESTADO DE SÃO PAULO  

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2023 – Aditivo Nº 002/2023 

 

A Prefeitura Municipal de Franco da Rocha - SP, pessoa jurídica de direito público, com sede na R. Cinco de Maio, 

97 - Centro, Franco da Rocha - SP, 07851-010, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Exmo. Senhor 

NIVALDO DA SILVA SANTOS, no uso de suas atribuições legais, torna público o 2º aditivo ao edital 001/2023, 

conforme segue:  

 

CONSIDERANDO o princípio da publicidade norteador da administração pública, que implica na ampla divulgação 

de todos os seus atos internos e externos;  

 

CONSIDERANDO o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do certame; 

 

 

DECIDE: 

 

 

Art. 1º - Ficam excluídas todas as menções ao cargo 006 - Auxiliar de Educação, assim excluindo-o do certame. 

 

 

Art. 2º - Os candidatos que já efetuaram o pagamento do valor da taxa de inscrição podem solicitar alteração para 

outro cargo do mesmo nível, através do e-mail recursos@consulpam.com.br, até o fim do período de inscrições, 

constando: Comprovante de Inscrição, Nome do cargo desejado e código do cargo desejado.  

 

 

Art. 3º - Caso não optar pela troca de cargo, o candidato poderá solicitar o reembolso do valor de inscriçã, até o fim 

do período de inscrições seguindo as seguintes instruções:  

O candidato deverá enviar para o endereço de e-mail financeiroconsulpam@gmail.com constando as seguintes 

informações:  

- Nome Completo 

- Dados Bancários (não pode ser de uma conta bancária de terceiros): Agência, Conta, CPF do titular e Comprovante 

de pagamento da taxa de inscrição.  

 

 

Art. 4º - Só terá a solicitação atendida o candidato que enviar o pedido dentro do prazo informado e com todas 

as informações solicitadas. 

 

 

Art. 5º - Permanecem inalterados os demais itens e anexos constantes no Edital 001/2023. 

 

 

Franco da Rocha - SP, 10 de março de 2023. 

  

 

NIVALDO DA SILVA SANTOS 

Prefeito Municipal 
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