
 

HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DE CARVALHO FLORENCE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO I 
 

O Hospital Municipal “Dr. José de Carvalho Florence”, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da 
Medicina – SPDM, torna público a retificação do Edital de Seleção Pública nº 01/2010. 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
II - DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. As inscrições deverão ser realizadas via internet, no período de 03 de novembro de 2010 a 03 de dezembro 
de 2010, devendo o candidato: 
2.2.3. Efetuar o pagamento da inscrição, no valor de R$ 168,35 (cento e sessenta e oito reais e trinta e cinco 
centavos) até a data limite para encerramento das inscrições (03 de dezembro de 2010). 
2.2.7 Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado na inscrição 
até a data-limite do encerramento das inscrições (03 de dezembro de 2010). Atenção para o horário bancário. 
2.4. Não será aceita inscrição por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, transferência eletrônica, 
DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou fora do período 
estabelecido de 03 de novembro de 2010 a 03 de dezembro de 2010, ou por qualquer outra via que não a 
especificada neste Edital. 
 
IV - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
4.1.A 1º ETAPA será realizada no dia 09/12/2010, na Cidade de São José dos Campos, em horário e local a 
serem divulgados oportunamente através do site da entidade realizadora do certame www.zambini.org.br e no 
site  www.sjc.sp.gov.br e afixada no Centro de Estudos “Prof. Dr. Fábio Schmidt Goffi” Hospital José de Carvalho 
Florence e no 1º andar do Paço Municipal, rua José de Alencar, 123 - Centro - São José dos Campos, a partir do 
dia 12/12/09. 

 
 

LEIA –SE: 
 

II - DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. As inscrições deverão ser realizadas via internet, no período de 03 de novembro de 2010 a 26 de novembro 
de 2010, devendo o candidato: 
2.2.3. Efetuar o pagamento da inscrição, no valor de R$ 168,35 (cento e sessenta e oito reais e trinta e cinco 
centavos) até a data limite para encerramento das inscrições (26 de novembro de 2010). 
2.2.7 Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado na inscrição 
até a data-limite do encerramento das inscrições (26 de novembro de 2010). Atenção para o horário bancário. 
2.4. Não será aceita inscrição por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, transferência eletrônica, 
DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou fora do período 
estabelecido de 03 de novembro de 2010 a 26 de novembro de 2010, ou por qualquer outra via que não a 
especificada neste Edital. 
 
 
IV - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
4.1.A 1º ETAPA será realizada no dia 09/12/2010, na Cidade de São José dos Campos, em horário e local a 
serem divulgados oportunamente através do site da entidade realizadora do certame www.zambini.org.br e no 
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site  www.sjc.sp.gov.br e afixada no Centro de Estudos “Prof. Dr. Fábio Schmidt Goffi” Hospital José de Carvalho 
Florence e no 1º andar do Paço Municipal, rua José de Alencar, 123 - Centro - São José dos Campos, a partir do 
dia 03/12/09. 

 
 
 
 
 
 
 

São José dos Campos, 20 de outubro de 2010 
 
 

Hospital Municipal Dr. José Carvalho de Folrence 
 


