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4) Cadastro de Pessoa Física - CPF (original acompanhado 
de cópia simples).

5) PIS/PASEP - se for inscrito (original acompanhado de 
cópia simples).

6) Título de Eleitor e comprovante de haver votado na últi-
ma eleição - 2 turnos (original acompanhado de cópia simples).

7) Certificado de Reservista (original acompanhado de 
cópia simples).

8) Comprovante de residência (original acompanhado de 
cópia simples).

9) Comprovante de escolaridade (declaração de estabeleci-
mento de ensino regulamentado) exigido para o cargo (original 
acompanhado de cópia simples).

10) Certidão de Nascimento (original acompanhado de 
cópia simples).

11) Certidão de Casamento, se for casado ou Declaração de 
Convivência Marital expedida por cartório (original acompanha-
do de cópia simples).

12) Certidão de Nascimento dos filhos solteiros, menores de 
21 anos (original acompanhado de cópia simples).

13) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais expedida 
pela Secretaria de Segurança Pública da área de seu domicílio 
(original).

14) Certidão expedida pelo órgão competente, indicando 
o tipo de aposentadoria (somente para os aposentados em 
cargo/emprego/função públicos, desde que os cargos estejam 
previstos nas acumulações legais previstas pela Constituição 
Federal) - original.

15) Certidão Negativa do Distribuidor Cível e Penal, caso 
seja funcionário público, comprovando não ter sofrido, no exer-
cício de função pública, a imposição de sanções.

16) Registro na Polícia Federal, para o cargo de Vigilante.
O presente Edital de Convocação encontra-se disponível no 

site www.zoologico.sp.gov.br
E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido 

o presente Edital.
São Paulo, 08 de outubro de 2009.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente
FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2005
PROCESSO N.º CC-0027/05-05
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 223
O Diretor Presidente da Fundação Parque Zoológico de São 

Paulo, nos termos do disposto no Capitulo “09 - Do Provimento 
das Funções” do Edital de Concurso Público nº. 001/2005 e seus 
Anexos, CONVOCA os candidatos classificados para anuência 
quanto a admissão, apresentação de documentos e realização 
de exames médicos admissionais, conforme regras a seguir:

1 - Ficam convocados para contratação os candidatos habi-
litados, obedecendo rigorosamente a ordem de classificação, 
relacionados no Anexo I.

2 - Os convocados deverão se apresentar no prazo de 03 
(três) dias úteis a contar do primeiro dia útil a partir da publica-
ção deste Edital, na Divisão de Produção Rural, sita à Estrada do 
Jundiaquara n.º 33, Bairro Jundiaquara, Araçoiaba da Serra - SP, 
horário das 8:00 às 10:00 horas, munidos da documentação 
necessária, conforme especificado no Anexo II deste Edital.

3 - O não comparecimento nos dias e horários indicados, 
bem como, a não apresentação dos documentos de comprova-
ção dos pré-requisitos, conforme Edital de Concurso, implicará 
na perda definitiva do direito a vaga, qualquer que seja o motivo 
alegado.

4 - Para admissão não serão aceitos protocolos de docu-
mentos.

5 - Os candidatos convocados serão encaminhados, após a 
entrega da documentação, para exame médico admissional, cujo 
resultado é condição indispensável para a contratação.

6 - O exame médico pré-admissional será exclusivamente 
eliminatório e realizar-se-á com base nas atividades inerentes 
ao cargo para o qual o candidato foi aprovado, considerando-se 
as condições de saúde necessárias para exercício das mesmas.

7 - O exame médico será realizado em data, local e horário 
pré-determinado, não podendo ser alterado.

8 - A ausência ao exame médico, eliminará o candidato do 
Concurso Público.

9 - A inexatidão das informações prestadas ou a constata-
ção de irregularidades em documentos, ainda que verificadas 
posteriormente, eliminará o candidato concursado.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 222
O Diretor Presidente da Fundação Parque Zoológico de São 

Paulo, nos termos do disposto no Capitulo “09 - Do Provimento 
das Funções” do Edital de Concurso Público nº. 001/2005 e seus 
Anexos, CONVOCA os candidatos classificados para anuência 
quanto a admissão, apresentação de documentos e realização 
de exames médicos admissionais, conforme regras a seguir:

1 - Ficam convocados para contratação os candidatos habi-
litados, obedecendo rigorosamente a ordem de classificação, 
relacionados no Anexo I.

2 - Os convocados deverão se apresentar no prazo de 03 
(três) dias úteis a contar do primeiro dia útil a partir da publica-
ção deste Edital, na sede da Fundação Parque Zoológico de São 
Paulo, sita à Av. Miguel Stéfano, nº. 4241 - Água Funda - São 
Paulo - SP, no Setor de Pessoal, horário das 8:00 às 10:00 horas, 
munidos da documentação necessária, conforme especificado 
no Anexo II deste Edital.

3 - O não comparecimento nos dias e horários indicados, 
bem como, a não apresentação dos documentos de comprova-
ção dos pré-requisitos, conforme Edital de Concurso, implicará 
na perda definitiva do direito a vaga, qualquer que seja o motivo 
alegado.

4 - Para admissão não serão aceitos protocolos de docu-
mentos.

5 - Os candidatos convocados serão encaminhados, após a 
entrega da documentação, para exame médico admissional, cujo 
resultado é condição indispensável para a contratação.

6 - O exame médico pré-admissional será exclusivamente 
eliminatório e realizar-se-á com base nas atividades inerentes 
ao cargo para o qual o candidato foi aprovado, considerando-se 
as condições de saúde necessárias para exercício das mesmas.

7 - O exame médico será realizado em data, local e horário 
pré-determinado, não podendo ser alterado.

8 - A ausência ao exame médico, eliminará o candidato do 
Concurso Público.

9 - A inexatidão das informações prestadas ou a constata-
ção de irregularidades em documentos, ainda que verificadas 
posteriormente, eliminará o candidato concursado.

ANEXO I - LISTA DE CONVOCAÇÃO
I - São Paulo
Opção: A01 - Auxiliar de Serviços Operacionais (São Paulo)
Inscrição Nome Documento Nascimento Class. Final
0200160-8 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 16269622-X 

03/02/1964 468
0200469-0 ELIANA DE OLIVEIRA 16630138-3 23/07/1964 

469
0105476-7 ARNALDO JOAO DE SOUSA 3383534 12/08/1968 

472
Opção: B03 - Motorista
Inscrição Nome Documento Nascimento Class. Final
0104506-7 VANDERLEI JACOMO BERGAMASCHI 9490675 

29/04/1956 42
Opção: B11 - Vigilante (São Paulo)
Inscrição Nome Documento Nascimento Class. Final
0203043-8 RODRIGO MARCIANO CAPELO 30521591-7 

14/05/1978 208
0202686-4 ANDERSON LOUREIRO CURCIO 376829746 

27/10/1972 209
Opção: C13 - Auxiliar Administrativo (São Paulo)
Inscrição Nome Documento Nascimento Class. Final
0203703-3 EDNA HIROMI SASSAQUI 17324399-X 

06/07/1968 179
Opção: C13 - Comprador
Inscrição Nome Documento Nascimento Class. Final
0208481-3 RAFAEL NEOOB DE CARVALHO CASTRO 

37287549-X 09/09/1984 54
Opção: C27 - Técnico de Paisagismo
Inscrição Nome Documento Nascimento Class. Final
0209011-2 EDGAR ONO TORRE 29679551-3 19/07/1977 4
ANEXO II - DOCUMENTAÇÃO
1) Carteira de Trabalho e Previdência Social (original).
2) 3 (três) fotos 3x4 (recentes), datadas de até 6 (seis) 

meses.
3) Carteira de Identidade (original acompanhado de cópia 

simples).


