PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE
ESTADO DA BAHIA
PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO
DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

O Secretário Municipal de Saúde do município de Juazeiro, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICA, mediante as condições estipuladas neste Termo e demais disposições legais aplicáveis, a RETIFICAÇÃO DO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 – Abertura , nos seguintes termos:
Art. 1º Fica RETIFICADO a Tabela 2.1 do Edital de Concurso Público n 01/2012 – Abertura, no que se refere ao valor da
taxa de inscrição, sendo que o valor da taxa de inscrição para os cargos de Nível Médio de R$ 50,00 (cinquenta
reais) será reduzido para R$ 28,00 (vinte e oito reais) e para os cargos de Nível Superior de R$ 70,00 (setenta reais)
será reduzido para R$ 35,00 (trinta e cinco reais).
Art. 2º Comunicamos ainda que, aos candidatos que realizaram a inscrição e efetuaram o pagamento da taxa de inscrição,
fica assegurado o ressarcimento do valor excedente referente a taxa de inscrição. Caso o candidato tenha realizado a
inscrição e ainda não tenha efetuado o pagamento da mesma, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico
www.aocp.com.br imprimir a segunda via do boleto bancário com o novo valor da taxa de inscrição e realizar o pagamento
da segunda via até o dia 20 de fevereiro de 2012.
Art. 3º O candidato para obter o ressarcimento do valor excedente referente a taxa de inscrição deverá entrar em contato
com o Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde do município de Juazeiro. O
Departamento de Recursos Humanos entrará em contato com todos os candidatos que realizaram e efetuaram o
pagamento da taxa de inscrição no valor excedente.
Art. 4º Este Termo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Juazeiro/BA, 13 de fevereiro de 2012.

Ubiratan Pedrosa Moreira
Secretário de Saúde de Juazeiro

Isaac Cavalcante de Carvalho
Prefeito Municipal
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