
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ  

PROCESSO SELETIVO Nº 1/2022 - EDITAL de RETIFICAÇÃO nº 1 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ, resolve expedir a presente RETIFICAÇÃO ao Edital de Abertura de Inscrições do Processo Seletivo 
nº 1/2022, para fazer constar as seguintes alterações: 
 
1. DAS FUNÇÕES e DA VIGÊNCIA 

1.1. As funções, a quantidade de vagas, a carga horária, o vencimento básico, os requisitos mínimos e o valor da inscrição são os seguintes: 

Excluir  a solicitação requisito - Residência há pelo menos 12 (doze) meses no município de Itararé. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 
Reabertura do prazo de inscrições e pagamento do boleto: 
2.1. As inscrições serão efetuadas no período de 09 a 18 de MAIO de 2022, exclusivamente através do site www.publiconsult.com.br.  
 
2.3. O pagamento do boleto de inscrição deverá ser efetuado até 18 de MAIO de 2022 em qualquer agência bancária (até as 16 horas), através 
de internet banking (até as 22 horas), ou em estabelecimento autorizado a receber pagamento de documentos de compensação bancária (casas 
lotéricas, correios, etc.), respeitado o horário de atendimento dos mesmos.  
 
 
3. DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
Prorrogado o prazo para envio do laudo médico: 
3.2. O candidato com deficiência que deseje se habilitar a concorrer às vagas deste processo seletivo deverá efetuar sua inscrição na forma 
determinada no item 2.2, declarando ser pessoa com deficiência e especificando o código da CID (Classificação Internacional da Doença) nos 
campos específicos do formulário de inscrição. Após, deverá remeter através da EBCT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por SEDEX 
ou carta com AR (Aviso de Recebimento), LAUDO MÉDICO, expedido no máximo até 1 ano antes da abertura do período de inscrições, atestando 
a espécie, o grau e o nível da deficiência, com expressa referência ao código da CID correspondente, até o dia 13 de MAIO de 2022. 
 
 
6. DA DATA E HORÁRIOS ESTIMADOS PARA A APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
Altera-se a data de aplicação da prova Objetiva mantendo o horário de aplicação : 
6.1. As provas objetivas serão realizadas no município de ITARARÉ/SP, com data prevista para o dia 29 de MAIO de 2022 (domingo), às 09h00.  
 
O Edital de Abertura de Inscrições com as retificações consolidadas encontra-se disponível para consulta no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal de Itararé, nos sites www.publiconsult.com.br e www.itarare.sp.gov.br e no Diário Oficial Eletrônico de ITARARÉ 
(http://www.itarare.sp.gov.br/jornal-oficial/). 

 
 
 

ITARARÉ, 06 de maio de 2022. 
 
 

HELITON SCHEIDT DO VALLE 
Prefeito Municipal de ITARARÉ 
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