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EDITAL Nº 002/2012 – DE RETIFICAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE 
NIOAQUE/MS. 

 
ILCA CORRAL MENDES DOMINGOS, Prefeita Municipal de Nioaque/MS, no uso de suas atribuições, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital de abertura 

de inscrições para a realização do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Nioaque/MS, 
objeto do Edital n° 001/2012, de 05 de junho de 2012, de acordo com as normas e condições seguintes: 

 
1 – DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2012 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 - As inscrições serão realizadas exclusivamente no período de 08 de junho de 2012 a 15 de junho de 2012, apenas pela internet no 

endereço eletrônico www.fapec.org/concurso onde estarão disponibilizados, para preenchimento e impressão, o Formulário de Inscrição, o boleto 

bancário e o Edital do Processo Seletivo Simplificado, contendo toda a regulamentação; 

2.2 – Para realizar a inscrição o candidato deverá atender aos seguintes procedimentos: 

a) estar ciente de todas as informações sobre este Processo Seletivo Simplificado, disponíveis no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO DE APOIO À 

PESQUISA, AO ENSINO E À CULTURA – FAPEC (www.fapec.org/concurso) através do Edital de Abertura; 

b) inscrever-se e imprimir o seu boleto bancário para pagamento, no período entre 0 (ZERO) hora do dia 08 de junho de 2012, até às 

23h59min do dia 15 de junho de 2012 (horário oficial de Mato Grosso do Sul), através de formulário específico, disponível na página citada; após 

este horário o sistema de captação das inscrições, deixará automaticamente de recebê-las, ficando impossibilitada sua impressão; 

c) o candidato poderá efetuar o pagamento do seu boleto bancário, até 1 (um) dia útil após o encerramento das inscrições, observando sempre o dia 

e horário de encerramento do sistema pois após o fechamento do Sistema o mesmo não poderá imprimir seu boleto bancário ficando fora da 

realização do concurso (2.2.b) e também observar o horário de funcionamento do sistema bancário nacional de sua cidade; 

d) digitar corretamente no Formulário de Inscrição: o nome completo, o nº do documento de identidade com o órgão expedidor e o estado, o nº do 

CPF, a data de nascimento, o sexo, o nº dos telefones residencial e celular, o endereço completo (com o CEP principalmente). Se por ventura o 

candidato pedir para que outra pessoa faça sua inscrição não se esqueça de avisar a esta pessoa que os dados os quais se refere o item (2.2.d) 

constantes do Formulário de Inscrição são dados pessoais do candidato que concorrerá a vaga; 

e) as informações dos dados cadastrais prestadas no ato da inscrição serão de exclusiva responsabilidade dos candidatos; 

f) A FAPEC não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados; 

g) A inscrição do candidato será efetivada somente após a confirmação, na FAPEC, do pagamento da taxa de inscrição pela SICREDI. 
 
Onde consta: 

 

2.1 - As inscrições serão realizadas exclusivamente no período de 08 de junho de 2012 a 15 de junho de 2012, apenas pela internet no 

endereço eletrônico www.fapec.org/concurso onde estarão disponibilizados, para preenchimento e impressão, o Formulário de Inscrição, o boleto 

bancário e o Edital do Processo Seletivo Simplificado, contendo toda a regulamentação; 

2.2 – Para realizar a inscrição o candidato deverá atender aos seguintes procedimentos: 

a) estar ciente de todas as informações sobre este Processo Seletivo Simplificado, disponíveis no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO DE APOIO À 

PESQUISA, AO ENSINO E À CULTURA – FAPEC (www.fapec.org/concurso) através do Edital de Abertura; 
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b) inscrever-se e imprimir o seu boleto bancário para pagamento, no período entre 0 (ZERO) hora do dia 08 de junho de 2012, até às 

23h59min do dia 15 de junho de 2012 (horário oficial de Mato Grosso do Sul), através de formulário específico, disponível na página citada; após 

este horário o sistema de captação das inscrições, deixará automaticamente de recebê-las, ficando impossibilitada sua impressão; 
 
 

Passa a constar: 

 
2.1 - As inscrições serão realizadas exclusivamente no período de 08 de junho de 2012 a 17 de junho de 2012, apenas pela internet no 

endereço eletrônico www.fapec.org/concurso onde estarão disponibilizados, para preenchimento e impressão, o Formulário de Inscrição, o boleto 

bancário e o Edital do Processo Seletivo Simplificado, contendo toda a regulamentação; 

2.2 – Para realizar a inscrição o candidato deverá atender aos seguintes procedimentos: 

a) estar ciente de todas as informações sobre este Processo Seletivo Simplificado, disponíveis no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO DE APOIO À 

PESQUISA, AO ENSINO E À CULTURA – FAPEC (www.fapec.org/concurso) através do Edital de Abertura; 

b) inscrever-se e imprimir o seu boleto bancário para pagamento, no período entre 0 (ZERO) hora do dia 08 de junho de 2012, até às 

23h59min do dia 17 de junho de 2012 (horário oficial de Mato Grosso do Sul), através de formulário específico, disponível na página citada; após 

este horário o sistema de captação das inscrições, deixará automaticamente de recebê-las, ficando impossibilitada sua impressão; 

 
 
 

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
2.1 – Permanecem inalteradas as demais normas e instruções do Edital de Abertura e seus anexos e do Edital de Retificação n° 002/2012. 
2.2 - Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão apreciados pela Comissão de Concurso Público. 

 
Nioaque /MS, 05 de Junho de 2012. 

 
 

 
ILCA CORRAL MENDES DOMINGOS 

Prefeita Municipal 
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