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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 001 - CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018
O Diretor Presidente da EMDEF - Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, retifica o Edital de Concurso Público nº
001/2018 conforme segue:
Onde se lê:
3.12. Os candidatos que preencherem todos os requisitos previstos nos itens 3.9, 3.10. e 3.11.,
deverão acessar o site www.didáticaconsultoria.com.br, no link pertinente ao presente Concurso
Público, efetuar a inscrição para o emprego público desejado, seguir as instruções para
impressão do boleto (não efetuar o pagamento do mesmo). Dirigir-se à Central de Atendimento
da Prefeitura, à Rua Frederico Moura, 1517, das 9h00min às 16h00min, nos dias 23 e 24/07/2018
munidos do boleto, de documento pessoal e comprovante de doação de sangue segundo as
disposições estabelecidas neste edital, para solicitar isenção do pagamento do valor da inscrição
no referido Concurso.
3.12.1. O candidato deverá apresentar no prazo previsto no item 3.12, documento que comprove
a doação de sangue no formato original, ou em cópia autenticada e acompanhado do
Requerimento de Solicitação de Isenção, conforme Anexo IX deste Edital.
3.12.2. Não serão aceitos pedidos de isenção do valor da inscrição após o dia 24/07/2018.
3.13. O Edital contendo o resultado do pedido de isenção será divulgado no Jornal “Comércio da
Franca” de circulação regional, no endereço eletrônico da DIDATICA CONSULTORIA E
ASSESSORIA LTDA. (www.didaticaconsultoria.com.br), no site da EMDEF (www.emdef.com.br)
e quadro de avisos da EMDEF, no dia 27/07/2018.
Leia-se:
3.12. Os candidatos que preencherem todos os requisitos previstos nos itens 3.9, 3.10. e 3.11.,
deverão acessar o site www.didáticaconsultoria.com.br, no link pertinente ao presente Concurso
Público, efetuar a inscrição para o emprego público desejado. Dirigir-se à Central de Atendimento
da EMDEF – Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca, à Rua Vera Beatriz Marques
Mello, 5965 - Distrito Industrial, das 9h00min às 16h00min, nos dias 23, 24, 25 e 26/07/2018
munidos de documento pessoal e comprovante de doação de sangue segundo as disposições
estabelecidas neste edital, para solicitar isenção do pagamento do valor da inscrição no referido
Concurso.
3.12.1. O candidato deverá apresentar no prazo previsto no item 3.12, documento que comprove
a doação de sangue no formato original, ou em cópia autenticada e acompanhado do
Requerimento de Solicitação de Isenção, conforme Anexo IX deste Edital.
3.12.2. Não serão aceitos pedidos de isenção do valor da inscrição após o dia 26/07/2018.
3.13. O Edital contendo o resultado do pedido de isenção será divulgado no Jornal “Comércio da
Franca” de circulação regional, no endereço eletrônico da DIDATICA CONSULTORIA E
ASSESSORIA LTDA. (www.didaticaconsultoria.com.br), no site da EMDEF (www.emdef.com.br)
e quadro de avisos da EMDEF, no dia 31/07/2018.
Franca, 23 de Julho de 2018.
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Marcos André Haber
Presidente EMDEF
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