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Concurso Público nº 01/2018
Edital de Convocação para apresentação de Pré-Requisitos nº 06/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ informa aos aprovados no Concurso Público nº 01/2018 para o cargo de
OPERADOR DE MÁQUINAS (listado abaixo), cujos resultados foram publicados conforme Edital de Divulgação dos
Resultados Finais em 31/08/2018 e 18/10/2018 , e homologado pelo Decreto Nº 4.771, de 01 de novembro de 2018
que deveram comparecer às 08 horas entre os dias 13/05/2019 (segunda-feira) a 16/05/2019 (quinta-feira) na
BRUMED – MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, situada a R. Mario Prandini, nº 632 – Centro – ITAPEVA-SP,
para a realização do exame médico pré-admissional e após realização do exame comparecer no dia no Departamento
Pessoal da Prefeitura Municipal de Itaberá, na Rua Cel. Amantino, nº 483, Centro, nesta cidade das 13 horas as 16
horas munidos dos documentos exigidos, para fins de comprovação de pré-requisitos para admissão em concurso
público.
O não comparecimento do candidato convocado no horário, data e local acima citado implicará automaticamente
na eliminação do Concurso Público nº 01/2018 e, portanto, perda dos direitos quanto à vaga.
Os candidatos deverão apresentar, no Departamento de Pessoal da Prefeitura, os seguintes documentos:
1. Uma foto 3x4;
2. Cópia do Certificado de conclusão de escolaridade, prevista na TABELA DE CARGOS do Edital de Abertura do
Concurso Público nº 01/2018;
3. Comprovação de inscrição em órgão de classe, quando houver;
4. Comprovação de tempo de serviço mínimo exigido para o exercício do cargo se for o caso;
5. Carteira Nacional de Habilitação, sendo a categoria exigida pelo cargo, nos casos de Operador de Maquina;
6. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) atualizada (parte da foto, qualificação civil);
7. Cópia da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento com as respectivas averbações se for o caso;
8. Cópia da Cédula de Identidade (RG);
9. Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF ou Cartão de Identificação do Contribuinte – CIC;
10. Cópia do Título de eleitor, com o comprovante de votação na última eleição ou certidão de quitação eleitoral
– que pode ser a expedida no site www.tre-sp.gov.br;
11. Cópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino;
12. Documento de inscrição no PIS ou PASEP;
13. Comprovante de residência;
14. Certidão negativa de antecedentes criminais – que pode ser a expedida no site www.ssp.sp.gov.br;
15. Cópia da Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
16. Declaração de não acúmulo de cargo, emprego ou função pública; (modelo disponível no Departamento
Pessoal da Prefeitura Municipal de Itaberá);
17. Declaração de bens e valores; (modelo disponível no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de
Itaberá);
18. Declaração de que não percebe proventos de aposentadoria do regime Próprio da Previdência Social, em
atendimento ao disposto no § 10 do Artigo 37, da Constituição Federal e da Emenda Constitucional Nº 20/98;
19. Exame Médico Admissional.
CANDIDATO CONVOCADO
Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS

Vaga: 01

CLASS.
NOME
6º
JULIO CEZAR RODRIGUES
Obs.: Conformei lei de criação de cargo nº 2.900/2019
Itaberá, 08 de maio de 2019.

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA
Prefeito Municipal
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