
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO 

Processo Seletivo Simplificado Edital Nº 03/2021 

 

 

A Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, resolve expedir a seguinte 
retificação ao Edital de Inscrições do Processo Seletivo Simplificado 03/2021, para 
corrigir o número de Portaria.  

  

Onde se lê:  

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

O Secretário Municipal de Administração da Prefeitura da Estância Turística de 
Campos do Jordão, com apoio da Comissão Organizadora de Concursos, designada 
através da Portaria nº 348, de 16/08/2019, no uso de suas atribuições legais, torna público 
a realização do Processo Seletivo para provimento de vagas para estágio em nível 
Superior, o qual se regerá pelas Instruções Especiais contidas neste Edital. O presente 
Edital estabelece as instruções destinadas à seleção e contratação de 28 (vinte e oito) 
estagiários para as áreas e nas condições descritas nos itens 3.1 e 3.2, e 28 (vinte e oito) 
vagas em cadastro reserva, sob contrato de natureza administrativa, não gerando aos 
candidatos selecionados qualquer direito como Servidor Público.   

 

Leia-se:   

 

O Secretário Municipal de Administração da Prefeitura da Estância Turística de 

Campos do Jordão, com apoio da Comissão Organizadora de Concursos, designada 

através da Portaria nº 214, de 08/02/2019, no uso de suas atribuições legais, torna 

público a realização do Processo Seletivo para provimento de vagas para estágio em nível 

Superior, o qual se regerá pelas Instruções Especiais contidas neste Edital. O presente 

Edital estabelece as instruções destinadas à seleção e contratação de 28 (vinte e oito) 

estagiários para as áreas e nas condições descritas nos itens 3.1 e 3.2, e 28 (vinte e oito) 

vagas em cadastro reserva, sob contrato de natureza administrativa, não gerando aos 

candidatos selecionados qualquer direito como Servidor Público.   

 

Para que não se alegue desconhecimento, este Edital está publicado no site 

www.camposdojordao.sp.gov.br e no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de 

Campos do Jordão.    

Campos do Jordão, 22 de novembro de 2021  

 

 

Marcos Antônio Chiovetti  
Secretário Municipal de Administração  

 


