PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA - ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2017
RETIFICAÇÃO III
A Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, no uso de suas atribuições, torna público, por meio da
CKM Serviços, a presente RETIFICAÇÃO, para que:
1. Onde se lê:
XV – DOS TÍTULOS
1. A Prova de títulos será realizada pela CKM Serviços, na data definida no cronograma do ANEXO I deste Edital.
2. Os candidatos habilitados na etapa da Prova Objetiva – Resultado Preliminar deverão encaminhar
cópia simples de seus títulos, constantes na tabela do item 4 deste Capítulo até o último dia do
prazo estipulado para envio dos títulos conforme ANEXO I – CRONOGRAMA deste Edital, via
Correios, através de Sedex ou Carta Registrada.
3. Endereço para envio dos títulos: Avenida Anápolis, 100 – Conjunto 1103 – Vila Nilva – Barueri – SP –
CEP: 06404 - 250 até o último dia definido no Edital de Convocação para a entrega dos títulos.
Leia-se:
XV – DOS TÍTULOS
1. A Prova de títulos será realizada pela CKM Serviços, na data definida no cronograma do ANEXO I deste Edital.
2. Os candidatos habilitados na etapa da Prova Objetiva – Resultado Preliminar, serão convocados a
entregar cópia simples de seus títulos, constantes na tabela do item 4 do Capítulo XV – Dos Títulos,
até o último dia do prazo estipulado para entrega dos títulos conforme ANEXO I – CRONOGRAMA
Retificado deste Edital, pessoalmente ou por procuração, na sede da Secretaria de Educação de
Franco da Rocha.
3. Endereço para entrega dos títulos: Rua Cinco de Maio, 97, Centro, Franco da Rocha – CEP: 07850300 - Sede da Secretaria de Educação, das 09h00min às 17h00min.
As demais disposições deste capítulo permanecem inalteradas. As orientações complementares para
entrega dos títulos serão divulgadas em Edital próprio de Convocação.
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, 14 de novembro de 2017.
Francisco Daniel Celeguim de Morais
Prefeito do Município de Franco da Rocha

