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A Prefeitura Municipal de IBATÉ, Estado de São Paulo, resolve expedir a presente retificação ao Edital de abertura de inscrições do 
Concurso Público Nº 002/2019, para constar a seguinte alteração: 
 

 Onde se lê:  
 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições serão efetuadas no período de 25 DE SETEMBRO a 14 DE OUTUBRO DE 2019 exclusivamente através do site 
www.publiconsult.com.br. 
... 
2.3. O pagamento do boleto de inscrição deverá ser efetuado até 15 DE OUTUBRO DE 2019 em qualquer agência bancária, através de 
internet banking, ou em estabelecimento autorizado a receber pagamento de documentos de compensação bancária (casas lotéricas, 
correios, etc.). 
...  
3.2. O candidato que deseje se habilitar a concorrer às vagas deste concurso público como portador de deficiência deverá efetuar sua 
inscrição na forma determinada no item 2.2, declarando ser portador de 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  11 DE OUTUBRO DE 2019. 
 

 Leia-se: 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições serão efetuadas no período de 25 DE SETEMBRO a 15 DE OUTUBRO DE 201912 exclusivamente através do site 
www.publiconsult.com.br. 
... 
2.3. O pagamento do boleto de inscrição deverá ser efetuado até 16 DE OUTUBRO DE 2019 em qualquer agência bancária, através de 
internet banking, ou em estabelecimento autorizado a receber pagamento de documentos de compensação bancária (casas lotéricas, 
correios, etc.). 
... 
3.2. O candidato que deseje se habilitar a concorrer às vagas deste concurso público como portador de deficiência deverá efetuar sua 
inscrição na forma determinada no item 2.2, declarando ser portador de 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  15 DE OUTUBRO DE 2019.  

 

A versão integral do edital de abertura de inscrições com as retificações consolidadas, estará disponível para consulta no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal de IBATÉ, na Avenida São João, 1771, Centro, e nos sites www.publiconsult.com.br e 
www.ibate.sp.gov.br, sendo ainda este edital publicado no jornal Primeira Página (https://www.jornalpp.com.br/).  

 
 

IBATÉ, 14 de outubro de 2019 
 
 

JOSÉ LUIZ PARELLA 

Prefeito Municipal 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

                                                           
12 14/10/2019 - Edital retificado para prorrogar o prazo para inscrição e pagamento, em virtude de problemas no sistema de cobrança do Banco Santander.  
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