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 EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01/2017 

 

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES, no uso de suas atribuições legais, torna 

pública a Retificação nº 01/2017 do Edital do Processo Seletivo nº 03/2017, conforme segue: 

 

1. Onde se lê: 

O PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES, no uso de suas prerrogativas e atribuições 

legais, e de acordo com o determinado no art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e da Lei Municipal n° 

2.451, de 29 de março de 2010, e suas alterações, faz saber que realizará através do INSTITUTO ZAMBINI, em 

datas, locais e horários a serem oportunamente divulgados, Processo Seletivo Simplificado destinado à Contratação 

em caráter de Prestação de Serviços das funções abaixo indicadas, por prazo determinado, para exercerem suas 

atividades na Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Embu das Artes/SP. O Processo Seletivo reger-

se-á pelas disposições contidas nas INSTRUÇÕES ESPECIAIS, parte integrante deste Edital.  

 

Leia-se: 

O PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES, no uso de suas prerrogativas e 

atribuições legais, e de acordo com o determinado no art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e da Lei 

Municipal n° 2.946, de 23 de março de 2017, e suas alterações, faz saber que realizará através do INSTITUTO 

ZAMBINI, em datas, locais e horários a serem oportunamente divulgados, Processo Seletivo Simplificado destinado a 

contratação das funções abaixo indicadas, pelo regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho, por prazo 

determinado, para exercerem suas atividades na Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Embu das 

Artes/SP. O Processo Seletivo reger-se-á pelas disposições contidas nas INSTRUÇÕES ESPECIAIS, parte 

integrante deste Edital.  

 

E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o seguinte Edital.  

Em caso de dúvidas recorrentes, o candidato deverá entrar em contato com o Instituto Zambini, por meio do 

SAC 11 5594-8441 ou por e-mail atendimento@zambini.org.br.  
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