
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO- SP  

CONCURSO PÚBLICO 01/2023 

 
1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

 
 

 
O Prefeito Municipal de Rincão, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em 

consonância com a Legislação Municipal, Estadual e Federal, em vista do disposto no art. 37, inciso II da 
Constituição da República Federativa do Brasil, torna pública a 1ª Retificação do Edital Completo do Concurso 
Público nº 01/2023, em atenção ao Decreto Municipal Decreto Municipal nº 1544, de 20/09/2004 e alteração de 
cronograma. 

 
01 – DAS ALTERAÇÕES 

ONDE SE LÊ: 
 
4.3 - Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 
02/12/2004 e Decreto Federal nº 9.508, de 24/09/2018, aos candidatos com deficiência habilitados, será reservado o percentual 
de 5% (cinco por cento) das vagas existentes ou que vierem a surgir no prazo de validade do Concurso Público. 
 
4.4 - No decorrer da validade do concurso, caso surja(m) vaga(s) nova(s), o candidato com deficiência classificado em 1º lugar 
na lista de vagas reservadas será convocado para ocupar a 5ª vaga aberta. Os demais candidatos classificados como PCD 
serão convocados para ocupar a 20ª, a 40ª e a 60ª vagas e, assim sucessivamente, observada a ordem de classificação, 
relativamente à criação de novas vagas, durante o prazo de validade de Concurso Público. 
 
 

ANEXO III - CRONOGRAMA 

 

EVENTO DATA 

Divulgação da Relação de Candidatos Inscritos  15/03/2023 

Prazo de Recursos com relação à Relação de Candidatos Inscritos. 14 e 15/03/2023 

 
 

LEIA-SE: 
 
4.3 - Em obediência ao disposto no Decreto Municipal nº 1544, de 20/09/2004, aos candidatos com deficiência 

habilitados, será reservado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas existentes ou que vierem a surgir no 

prazo de validade do Concurso Público. 

4.4 - No decorrer da validade do concurso, caso surja(m) vaga(s) nova(s), o candidato com deficiência 

classificado em 1º lugar na lista de vagas reservadas será convocado para ocupar a 5ª vaga aberta. Os demais 

candidatos classificados como PCD serão convocados para ocupar a 11ª, a 21ª e a 31ª vagas e, assim 

sucessivamente, observada a ordem de classificação, relativamente à criação de novas vagas, durante o prazo 

de validade de Concurso Público. 

EVENTO DATA 

Divulgação da Relação de Candidatos Inscritos  22/03/2023 

Prazo de Recursos com relação à Relação de Candidatos Inscritos. 23 e 24/03/2023 

 
 

 



 

02 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

02.01. Outrossim, ratifica-se os demais itens dispostos no Edital Completo nº 01/2023 mantem-se inalterados. 

 
 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, publique-se. 
 

Rincão, 16 de março de 2023.  

 

 
Braz Rodrigues  

Prefeito Municipal 
 


