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MANUAL DO CANDIDATO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 002
RETIFICA O CAPITULO V – DAS INSCRIÇÕES, DO EDITAL
REGULADOR N.º 001, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDRA LAVRADA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA, Estado da Paraíba, em cumprimento ao que
determina o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, por intermédio da COMISSÃO ESPECIAL
DE CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, instituída através da portaria n.º 74/2019 e, por meio
da empresa CONTEMAX CONSULTORIA, faz saber que RETIFICA O CAPÍCULO V – DAS
INSCRIÇÕES, acrescidos os sub-itens 1.2 e 1.3, com a seguinte redação:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das
normas e condições estabelecidas do Concurso, tais como se acham estabelecidas
neste Edital de abertura, seus anexos e eventuais retificações, caso existam, bem como
em eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas para a realização do
Certame, em relação às quais não poderá ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento.
1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de
recolher o correspondente valor da taxa de inscrição somente após tomar conhecimento
de todos os requisitos exigidos para o CARGO pretendido, uma vez que não será
procedida a devolução da taxa de inscrição, salvo o previsto no item 10. deste Capítulo.
1.2. Em conformidade com o Decreto federal nº 8.727, de 2016, fica assegurada a
possibilidade de uso do “nome social” à pessoa transexual ou travesti durante o
concurso;
1.3. Para inclusão do nome social nas listas de chamada e nas demais publicações
referentes ao certame, o(a) candidato(a) deve enviar declaração digitada e assinada
pelo(a) candidato(a) em que conste o nome civil e o nome social, em formato PDF,
juntamente com documento de identidade com foto, para o e-mail
pedralavrada@contemax.com.br até o término das inscrições.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital.
PEDRA LAVRADA/PB, 29 de janeiro de 2020.
Jarbas de Melo Azevedo
Prefeito
Nadja Azevedo Melo
Yanna Maria De Medeiros
Elisângela Martins Rodrigues de Melo
Comissão de Concurso Público
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ANEXO ÚNICO AO EDITAL DE RETIFICAÇÃO

DECLARAÇÃO DE USO DE NOME SOCIAL

Nos termos do Decreto federal nº 8.727, de 2016, aplicado supletivamente, eu
................................................................. <nome civil do interessado>, enquanto pessoa
transgênero, portadora da Cédula de Identidade nº..................................... e inscrita no CPF
sob

nº

.....................................,

solicito

a

inclusão

e

uso

do

meu

nome

social

“..............................................................................” <indicação do nome social>, no registros do
Concurso público, lançado através do Edital Regulador n.º 001/2020.

_______________, ____ de _____________ de 2020.

_______________________
Assinatura do(a)Candidato(a)
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