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A Prefeitura do Munícipio de Itapecerica da Serra, por meio da empresa Publiconsult, torna público a Rerratificação do Edital de Abertura 
de Inscrições para o Concurso Público nº 002/2016 – DRH, para constar a idade mínima exigida na admissão. 

 

1. Retifica o texto do item 8.3 do Capítulo 8 – DO PROVIMENTO DOS CARGOS, conforme segue: 

(..) 

8.3. Como condição para a admissão, o candidato convocado deverá ter idade mínima de 18 anos e apresentar-se na data e local designado, 
munido dos documentos originais e respectivas cópias exigidas no ato da convocação, os quais deverão ser comprobatórios do atendimento 
dos requisitos previstos neste Edital e ao suprimento de demais informações necessárias ao seu cadastro funcional: a) Certidão de Casamento 
ou Certidão de Nascimento (quando solteiro); b) Títulos de Eleitor, Comprovante de Votação nas 2 eleições anteriores ou Certidão de Quitação 
com a Justiça Eleitoral; c) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação; d) certidão de antecedentes criminais federal e estadual; e) 
Cédula de Identidade; f) 2 fotos 3x4; g) Número do PIS/PASEP ou declaração de empregador anterior, informando não haver feito o cadastro; 
h) Cadastro de Pessoa Física – CPF/CIC e regularização; i) cópia do RG do cônjuge; j) Certidão de Nascimento dos filhos, Caderneta de 
Vacinação dos filhos menores entre 0 e 7 anos k) Comprovante de endereço; l) Comprovante de Escolaridade dos filhos maiores de 06 e 
menores de 14 anos; m) apresentação dos documentos que comprovem a formação exigida dos requisitos constantes no item 1.1 deste Edital. 

 

2. Ratifica as demais informações constantes no Edital nº 051/2016-DRH de Abertura de Inscrições. 

 

3. O presente Edital estará disponível no Painel de Editais da Prefeitura do Município de ITAPECERICA DA SERRA e nos sites 
www.itapecerica.sp.gov.br e www.publiconsult.com.br, sendo ainda publicado na Imprensa Oficial do Município de ITAPECERICA DA SERRA. 

 

ITAPECERICA DA SERRA, 20 de outubro de 2016. 

 

 

 

Amarildo Gonçalves 

Prefeito do Município de ITAPECERICA DA SERRA 


