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ERRATA 002/2014 
 

 
 

Errata 002/2014 referente ao Decreto Municipal Nº 015/2014, que “Dispõe sobre 
a Prorrogação de Concurso Público”. Datado de 27 de Fevereiro de 2014 e assinado 
pelo Prefeito, o mesmo publicado no Jornal Gazeta do Oeste, em 27 de Fevereiro de 
2014.  
 
 

ONDE SE LÊ: 
 

         
           Art. 3° - Os candidatos aprovados e classificados e não convocados para a 

investidura nos respectivos cargos, permanecerão com o direito de serem convocados 

dentro do referido prazo (27/02/2013 a 27/02/2015) de acordo com a necessidade da 

Administração Municipal. 
 

 
LEIA SE:  
 

 Art. 3° - Os candidatos aprovados e classificados e não convocados para a 

investidura nos respectivos cargos, permanecerão com o direito de serem convocados 

dentro do referido prazo (27/02/2014 a 27/02/2016) de acordo com a necessidade da 

Administração Municipal. 

 

           Registre-se, publique – se e Cumpra – se. 
 
 

Gabinete do Prefeito, 28 de Fevereiro de 2014. 
 
 
 
 

RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
 


