
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO/SP 
Concurso Público de Provas e Títulos Nº 01/2022

1 EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLETO 

O Prefeito do Município de Capão Bonito/SP, usando das atribuições legais – com a supervisão da Comissão de 

Acompanhamento deste Concurso Público especialmente nomeada pela Portaria nº 421/2022, de 26 de setembro de 

2022 DETERMINA a seguinte alteração no Edital de abertura das inscrições, item 2.5. DO QUADRO DE CARGOS e 

consequentemente do ANEXO II – Conteúdo programático e Sugestões Bibliográficas: 

Onde se lê: 

Leia-se: 

 O candidato que se sentir prejudicado, poderá entrar com recurso nos moldes do Edital Completo, no prazo de 
até 48 (quarenta e oito) horas a contar da data desta publicação e solicitar a alteração de função ou reembolso do 
valor pago.  

 Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, 
que fica à disposição por afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet nos endereços 
www.capaobonito.sp.gov.br/ e www.directacarreiras.com.br e no Diário Oficial do Município, bem como poderá 
ser divulgado em outros meios de comunicação, visando atender ao restrito interesse público. 

 Capão Bonito/SP, 24 de novembro de 2022. 

Dr. Júlio Fernando Galvão Dias 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO/SP

a) Cargos com Exigência de Ensino Fundamental Incompleto ou Completo

Código/ Cargos Vagas Requisitos
Carga 

Horária 
Semanal

Salário Valor de 
Inscrição

1.10 - Recepcionista da Saúde 2

Ensino Fundamental Completo 
conhecimentos básicos de informática 

(sistema operacional e pacote de 
escritório)

40 R$ 1.462,11 R$ 20,00

b) Cargos com Exigência de Ensino Médio/Técnico

Código/ Cargos Vagas Requisitos
Carga 

Horária 
Semanal

Salário Valor de 
Inscrição

2.00 - Recepcionista da Saúde 20

Ensino Médio Completo e 
conhecimentos básicos de informática 

(sistema operacional e pacote de 
escritório)

40 R$ 1.462,11 R$ 35,00
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