PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ/SP
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017

QUARTA RETIFICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo, torna público que realizará por meio
do INSTITUTO EXCELÊNCIA LTDA - ME, na forma prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição
Federal e regida de acordo com as Leis Municipais pertinentes, RESOLVE fazer a Quarta

Retificação do Edital do Concurso Público nº 001/2017 de OSVALDO CRUZ-SP, conforme
segue:

Osvaldo Cruz, 02 de Junho de 2017.

Comissão do Concurso Público
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ/SP
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017
I) ONDE SE LÊ:
3.2.1 - Será admitida a inscrição apenas via INTERNET, no endereço eletrônico
www.institutoexcelenciaprcom.br, a partir do dia 05/05/2017 as 12h até o dia 06/06/2017 as 12h desde
que efetuar seu pagamento até o dia 06/06/2017 através de “Boleto Bancário” a ser emitido após o
preenchimento do formulário eletrônico de inscrição no endereço www.institutoexcelenciapr.com.br.
3.2.2 - A inscrição efetuada via internet somente será validada após a constatação do pagamento do
boleto bancário referente à taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido pelo presente Edital.
3.2.3 - Não serão considerados válidos pagamentos do boleto após o prazo do seu vencimento ou com
valores divergentes.
3.2.4 - A única forma de pagamento da taxa de inscrição é através do boleto bancário.
3.2.5 - É de responsabilidade exclusiva do candidato, observar os dias e horários da rede bancária
credenciada, para o pagamento da taxa de inscrição.
3.2.6 - Não serão acatadas inscrições cujo pagamento do valor da inscrição tenha sido efetuado em
desacordo com as opções oferecidas no ato do preenchimento da inscrição via internet, seja qual for o
motivo alegado.
3.2.7 - O Instituto Excelência, não se responsabiliza por inscrições via internet não recebidas por
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados,
salvo por culpa exclusiva da instituição organizadora.
3.2.8 - Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site www.institutoexcelenciapr.com.br. Em caso
de dúvida para efetivar a sua inscrição, o candidato poderá consultar o “Menu do Candidato” de como
realizar a sua Inscrição, disponível na página inicial do site ou entrar em contato com a empresa através
do e-mail contato@institutoexcelenciapr.com.br ou através do telefone (44) 3026-1016.
3.2.9 - Os valores de inscrição pagos em desacordo com o estabelecido neste Edital não serão
devolvidos.
3.2.10 – Os candidatos poderão se inscrever para mais de um cargo, sob sua responsabilidade, devendo
verificar para tanto a compatibilidade de horários das provas de cada um deles, ciente de que não
haverá a possibilidade de reembolso do valor pago a título de taxa de inscrição.
3.2.10.1 – O candidato que desejar a concorrer para dois cargos deverá fazer sua inscrição para um dos
cargos da Opção 1 e um dos cargos da Opção 2, bem como pagar as respectivas taxas de inscrição:
a) Opção 1: Turno da Manhã: Auxiliar de Serviços II, Bibliotecário, Professor de Educação Básica II –
PEB II ( Inglês), Monitor de Apoio ás Atividades Esportivas, Monitor de Atividades Artísticas, Monitor de
Apoio Pedagógico, Monitor de Transporte Escolar.
b) Opção 2: Turno da Tarde: Agente da Autoridade de Trânsito, Fiscal de Rendas Municipais, Médico
Ginecologista, Médico Neurologista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra,Médico do Trabalho, Motorista,
Pedreiro, Monitor de Apoio á Saúde e Qualidade de Vida, Monitor de Apoio ás Atividades Ambientais,
Monitor de Apoio á Educação Inclusiva, Técnico Desportivo- Modalidade Atletismo.
3.2.12 – As provas da Opção 1 serão realizadas no turno da Manhã e as provas da Opção 2 no turno da
Tarde.
3.2.13 – Valor das Inscrições:
Cargos
Ensino Superior
Ensino Médio
Ensino Fundamental Completo
Ensino Fundamental Incompleto

Taxa de Inscrição R$
15,64
12,88
13,80
13,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ/SP
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017

II) LEIA – SE:

3.2.1 - Será admitida a inscrição apenas via INTERNET, no endereço eletrônico
www.institutoexcelenciaprcom.br, a partir do dia 05/05/2017 as 12h até o dia 07/06/2017 as 12h
desde que efetuar seu pagamento até o dia 07/06/2017 através de “Boleto Bancário” a ser emitido
após
o
preenchimento
do
formulário
eletrônico
de
inscrição
no
endereço
www.institutoexcelenciapr.com.br.
3.2.2 - A inscrição efetuada via internet somente será validada após a constatação do pagamento do
boleto bancário referente à taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido pelo presente Edital.
3.2.3 - Não serão considerados válidos pagamentos do boleto após o prazo do seu vencimento ou com
valores divergentes.
3.2.4 - A única forma de pagamento da taxa de inscrição é através do boleto bancário.
3.2.5 - É de responsabilidade exclusiva do candidato, observar os dias e horários da rede bancária
credenciada, para o pagamento da taxa de inscrição.
3.2.6 - Não serão acatadas inscrições cujo pagamento do valor da inscrição tenha sido efetuado em
desacordo com as opções oferecidas no ato do preenchimento da inscrição via internet, seja qual for o
motivo alegado.
3.2.7 - O Instituto Excelência, não se responsabiliza por inscrições via internet não recebidas por
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados,
salvo por culpa exclusiva da instituição organizadora.
3.2.8 - Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site www.institutoexcelenciapr.com.br. Em caso
de dúvida para efetivar a sua inscrição, o candidato poderá consultar o “Menu do Candidato” de como
realizar a sua Inscrição, disponível na página inicial do site ou entrar em contato com a empresa através
do e-mail contato@institutoexcelenciapr.com.br ou através do telefone (44) 3026-1016.
3.2.9 - Os valores de inscrição pagos em desacordo com o estabelecido neste Edital não serão
devolvidos.
3.2.10 – Os candidatos poderão se inscrever para mais de um cargo, sob sua responsabilidade, devendo
verificar para tanto a compatibilidade de horários das provas de cada um deles, ciente de que não
haverá a possibilidade de reembolso do valor pago a título de taxa de inscrição.
3.2.10.1 – O candidato que desejar a concorrer para dois cargos deverá fazer sua inscrição para um dos
cargos da Opção 1 e um dos cargos da Opção 2, bem como pagar as respectivas taxas de inscrição:
a) Opção 1: Turno da Manhã: Auxiliar de Serviços II, Bibliotecário, Professor de Educação Básica II –
PEB II ( Inglês), Monitor de Apoio ás Atividades Esportivas, Monitor de Atividades Artísticas, Monitor de
Apoio Pedagógico, Monitor de Transporte Escolar.
b) Opção 2: Turno da Tarde: Agente da Autoridade de Trânsito, Fiscal de Rendas Municipais, Médico
Ginecologista, Médico Neurologista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra,Médico do Trabalho, Motorista,
Pedreiro, Monitor de Apoio á Saúde e Qualidade de Vida, Monitor de Apoio ás Atividades Ambientais,
Monitor de Apoio á Educação Inclusiva, Técnico Desportivo- Modalidade Atletismo.
3.2.12 – As provas da Opção 1 serão realizadas no turno da Manhã e as provas da Opção 2 no turno da
Tarde.
3.2.13 – Valor das Inscrições:
Cargos
Ensino Superior
Ensino Médio
Ensino Fundamental Completo
Ensino Fundamental Incompleto

Taxa de Inscrição R$
15,64
12,88
13,80
13,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ/SP
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017
I) ONDE SE LÊ:

4.10.1

-

A

partir

do

dia

07/06/2017,

o

candidato

deverá

conferir

nos

sites

www.institutoexcelenciapr.com.br, e www.osvaldocruz.sp.gov.br. se fora deferido seu requerimento

de inscrição.
II) LEIA – SE:

4.10.1 - A partir do dia 08/06/2017, o candidato deverá conferir nos sites
www.institutoexcelenciapr.com.br, e www.osvaldocruz.sp.gov.br. se fora deferido seu
requerimento de inscrição.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ/SP
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017
I) ONDE SE LÊ:

ANEXO VII
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ - SP– CONCURSO PÚBLICO 001/2017

DATAS

EVENTOS

05/05/2017

Publicação do edital do CONCURSO PÚBLICO

05/05/2017 as 12h a 06/06/2017 as
12h

Período para realizar a inscrição via internet no site da organizadora, nos
termos deste Edital.

05/05/2017 as 12h a 06/06/2017 as
12h

Período para realizar a inscrição na qualidade de Deficiente e Lactante, nos
termos deste Edital.

20/06/2017 a 26/06/2017

Prazo para Envio de Títulos

07/06/2017

Publicação das inscrições homologadas (deferidas e indeferidas), inclusive
às referentes à condição de Deficiente e Lactante.

08/06/2017 a 09/06/2017

Prazo para recurso referente à homologação das inscrições

12/06/2017

Publicação do edital de convocação para a Prova Escrita
Objetiva/Divulgação do resultado dos recursos referentes à homologação
das inscrições

18/06/2017
Realização da Prova Escrita Objetiva
19/06/2017
Divulgação do gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva
20/06/2017 a 26/06/2017
23/06/2017

Prazo para recurso contra o gabarito preliminar
Publicação da classificação preliminar da Prova Escrita Objetiva, e
divulgação do gabarito oficial

23/06/2017

Publicação do edital de convocação para a Prova Prática /Teste de
Capacidade Física

25/06/2017

Realização da Prova Prática e Teste de Capacidade Física

28/06/2017

Publicação da classificação preliminar da Prova Prática /Teste de
Capacidade Física

29/06/2017

Publicação do edital de convocação para a Avaliação Psicológica –Agente
da Autoridade de Trânsito

02/07/2017
Realização da Avaliação Psicológica
05/07/2017

Publicação da classificação preliminar da Prova Escrita Objetiva/Teste de
Capacidade Física /Avaliação Psicológica e Títulos

07/07/2017

Divulgação da Classificação Final e respostas dos recursos/Homologação
do CONCURSO PÚBLICO
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*Observação: As datas acima e as demais constantes neste edital são previsões para a execução do certame,
podendo sofrer alterações, que serão devidamente informadas em Edital.

II) LEIA – SE:

ANEXO VII
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ - SP– CONCURSO PÚBLICO 001/2017

DATAS

EVENTOS

05/05/2017

Publicação do edital do CONCURSO PÚBLICO

05/05/2017 as 12h a 07/06/2017 as
12h

Período para realizar a inscrição via internet no site da organizadora,
nos termos deste Edital.

05/05/2017 as 12h a 07/06/2017 as
12h

Período para realizar a inscrição na qualidade de Deficiente e Lactante,
nos termos deste Edital.

20/06/2017 a 26/06/2017

Prazo para Envio de Títulos

08/06/2017

Publicação das inscrições homologadas (deferidas e indeferidas),
inclusive às referentes à condição de Deficiente e Lactante.

09/06/2017 a 10/06/2017

Prazo para recurso referente à homologação das inscrições

12/06/2017

Publicação do edital de convocação para a Prova Escrita
Objetiva/Divulgação do resultado dos recursos referentes à homologação
das inscrições

18/06/2017
Realização da Prova Escrita Objetiva
19/06/2017
Divulgação do gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva
20/06/2017 a 26/06/2017
23/06/2017

Prazo para recurso contra o gabarito preliminar
Publicação da classificação preliminar da Prova Escrita Objetiva, e
divulgação do gabarito oficial

23/06/2017

Publicação do edital de convocação para a Prova Prática /Teste de
Capacidade Física

25/06/2017

Realização da Prova Prática e Teste de Capacidade Física

28/06/2017

Publicação da classificação preliminar da Prova Prática /Teste de
Capacidade Física

29/06/2017

Publicação do edital de convocação para a Avaliação Psicológica –Agente
da Autoridade de Trânsito

02/07/2017
Realização da Avaliação Psicológica
05/07/2017

Publicação da classificação preliminar da Prova Escrita Objetiva/Teste de
Capacidade Física /Avaliação Psicológica e Títulos
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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017
07/07/2017

Divulgação da Classificação Final e respostas dos recursos/Homologação
do CONCURSO PÚBLICO

*Observação: As datas acima e as demais constantes neste edital são previsões para a execução do certame,
podendo sofrer alterações, que serão devidamente informadas em Edital.
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