PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 002/2010 – CEM, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010

PROCESSO SELETIVO 2011.1 PARA A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO DO PROGRAMA DE
CRÉDITO EDUCATIVO MUNICIPAL LEI COMPLEMENTAR Nº. 173/2008 e 188/2009.

O Presidente da Comissão do Crédito Educativo Municipal – CEM e o Presidente do Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino do Estado de Mato Grosso – SINEPE-MT tornam pública a ratificação do Edital
001/2010 – CEM de 03 de dezembro de 2010 e do Edital Complementar nº. 001/2010 – CEM, de 10 de
dezembro de 2010, que passam a vigorar com redação abaixo especificada, ficando inalterados os demais itens,
subitens e anexo do referido Edital.
III – DA INSCRIÇÃO
(...)
III. 2 – As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via Internet, pelo site
www.creditoeducativomunicipal.com.br, e somente no período compreendido entre 08h00min do dia 04 de
dezembro de 2010 às 17h00min do dia 07 de janeiro 2011, de candidatos não isentos do pagamento do valor da
taxa de inscrição. A inscrição recebida fora do prazo estabelecido será automaticamente indeferida. Não será aceita
inscrição via fax, via correio eletrônico, via postal ou fora do prazo, nem inscrição condicional.
(...)
III. 4 – O valor da inscrição é de R$ 40,00 (quarenta reais) e o candidato deverá realizar o pagamento por meio de
boleto bancário até o dia 07 de janeiro de 2011. O pagamento deverá ser feito após a geração e impressão do boleto
bancário (opção disponível após o preenchimento e envio do Requerimento de Inscrição), observado o horário
normal de funcionamento bancário. A inscrição estará efetivada somente após o pagamento do boleto bancário
correspondente e a devida confirmação da rede bancária, sendo cancelada automaticamente a inscrição cujo
pagamento da taxa não tenha sido confirmado pela rede bancária.

X. 12 – Este edital será publicado na integra na Gazeta Municipal de Cuiabá, e nos sites: www.cuiaba.mt.gov.br,
www.creditoeducativomunicipal.com.br, www.sinepe-mt.org.br.

Cuiabá – MT, 30 de dezembro de 2010.
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