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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA 
EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO 

(REF. EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES/CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022) 
 

A Prefeitura Municipal de Araçatuba RETIFICA o Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público nº 

02/2022 publicado em 04 de novembro de 2022 no site oficial do Município (www.aracatuba.sp.gov.br em 

Diário Oficial Eletrônico https://imprensaoficialmunicipal.com.br/aracatuba) e disponibilizado como subsídio no 

site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br) para constar o que segue: 

 
 
1) O requisito para o cargo de Técnico de Esportes  passa a ter a seguinte redação: 

 

Cargos 
Total 

de 
vagas 

Vagas para 
ampla 

concorrência 

Vagas 
reservadas 

para pessoas 
com 

deficiência - 
(PCD) 
(2%) 

Vencimento 
(R$) 

Requisitos 
Exigidos 

Jornada 
Semanal 

de 
Trabalho 
(horas) 

Técnico de 
Esportes 

02 02 
00 

R$ 2.917,93 

Curso Superior em 

Educação Física 

Bacharelado e 
Registro no 
Sistema 
CONFEF/CREFs 

30 

 
2) Em razão do disposto neste edital, fica assegurada para todos os candidatos inscritos pagantes até a data 

da publicação deste Edital de Rerratificação que não possuírem o requisito para o cargo, a possibilidade de 

solicitação de devolução da taxa de inscrição no período de 21 de novembro de 2022 a 06 de dezembro de 

2022, devendo o candidato: 

Enviar e-mail para vunesp@vunesp.com.br, informando o que segue:  

- Concurso Público – Prefeitura Municipal de Araçatuba – PMAR2202– cargo PEB II – Educação Física 

- Nome completo: 

- CPF: 

- Dados bancários:  

- Nome do banco: 

- Número da Agência: 

- Número da Conta: 

- Tipo da conta (corrente ou poupança): 

- Nome completo do titular da conta: 

- Número do CPF do titular: 

O candidato que solicitar a devolução e receber o ressarcimento do valor da taxa de inscrição estará 
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automaticamente excluído do Concurso Público nº 01/2022. 

 A Fundação Vunesp, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis contados a partir do encerramento do período de 

solicitação de devolução, procederá à devolução do valor correspondente à taxa de inscrição. 

Ficam ratificadas as demais informações constantes no Edital de Abertura de Inscrições. 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital. 

 

Araçatuba, 17 de novembro de 2022. 

Prefeitura Municipal de Araçatuba 


