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ADITAMENTO AO EDITAL N° 02/2018 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SILVEIRAS juntamente com a empresa MOURA MELO CONSULTORIA EM RH LTDA, faz saber 
a quem possa interessar o seguinte complemento no Edital do Concurso Público n° 02/2018: 

 

DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 

1. A data prevista da prova é 11/11/2018 e/ou outras datas que se fizerem necessárias. A data é prevista podendo 
ser alterada pela Comissão do Concurso Público e pela Moura Melo Concursos. 

2. As provas serão realizadas na cidade de SILVEIRAS/SP. 
 

DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

1. Ficam isentos do pagamento de taxa de inscrição os candidatos que atendem os requisitos dispostos na Lei 
Municipal nº 688, de 06 de maio de 2008: 
“...Art. 1° Ficam isentos do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos, no âmbito do Município de 
Silveiras, Estado de São Paulo, os candidatos que estejam desempregados. 
Art. 2° A isenção prevista no artigo anterior estará condicionada à apresentação de documentos que comprovem a 
veracidade da situação em que o indivíduo se encontre. 
Art. 3° Comprovada a fraude para obtenção de isenção da taxa de inscrição, será o candidato automaticamente 
eliminado do concurso; caso o mesmo ainda não tenha sido realizado, e exonerado do cargo, se realizado o 
concurso e o candidato já tiver sido nomeado. 
Art. 4° As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.....” 

2. A isenção prevista no item anterior estará condicionada ao envio do Número de identificação Social ou Cád-
Único que comprove a veracidade da situação em que o indivíduo se encontra através do site 

www.mouramelo.com.br, na área do candidato.   
3. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis o candidato que prestar informação falsa com intuito de usufruir da 

isenção a que se refere ao item 1 estará sujeito a: 
3.1. Cancelamento da inscrição e exclusão do CONCURSO PÚBLICO, se a falsidade for constatada antes da 

homologação de seu resultado; 
3.2. Exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após a homologação do resultado e antes da 

nomeação para o cargo; 
3.3. Declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constatada após a sua publicação. 

4. Os documentos comprobatórios enviados através do site www.mouramelo.com.br, na área do candidato,  
serão analisados pela Comissão Especial Organizadora do CONCURSO PÚBLICO. 

5. Os candidatos deferidos e indeferidos na condição de isenção da taxa de inscrição serão publicados no edital de 

homologação das inscrições após o término das inscrições através do site www.mouramelo.com.br. 
 

Ficam mantidas as demais condições e regras estabelecidas no Edital do concurso Público n° 02/2018 de 25 de 
Setembro de 2018. 
E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, faz baixar presente 

ADITAMENTO AO EDITAL N° 02/2018, que será publicado no site: www.mouramelo.com.br e no mural da 

Câmara Municipal de Silveiras. 

 

Silveiras, 09 de Outubro de 2018. 

 

PEDRO PAULO CARDEAL CAMPOS 
PRESIDENTE 
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