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 AVISO DE PRORROGAÇÃO DA ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Prefeita Interina Municipal de Itaí torna público a quem 

interessar que foi prorrogado nesta municipalidade o proce-
dimento licitatório Registro de Preços na modalidade Pregão 
Presencial nº 026/2013, Processo nº 058/2013, o qual tem como 
objeto é o registro de preço para aquisição de material de con-
sumo e insumos farmacêuticos para a Farmácia de Manipulação 
da Prefeitura de Itaí, de acordo com a necessidade, com entregas 
parceladas, conforme descrição anexo I, cuja data prevista para 
realização será em 18/04/2013 às 14:00 horas. O edital completo 
poderá ser adquirido no Setor de Licitações, localizada no Paço 
Municipal ou através do site: itai.sp.gov.br

 AVISO DE PRORROGAÇÃO DA ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Prefeita Interina Municipal de Itaí torna público a quem 

interessar que foi prorrogado nesta municipalidade o proce-
dimento licitatório Registro de Preços na modalidade Pregão 
Presencial nº 027/2013, Processo nº 059/2013, o qual tem como 
objeto o registro de preços visando aquisição de medicamentos, 
a serem entregues de forma parceladas, conforme a necessidade 
no período de 12 (doze) meses, destinados à Secretaria Munici-
pal de Saúde deste município, cuja data prevista para realização 
será em 19/04/2013 às 09:00 horas. O edital completo poderá 
ser adquirido no Setor de Licitações, localizada no Paço Munici-
pal ou através do site: itai.sp.gov.br

 AVISO DE PRORROGAÇÃO DA ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Prefeita Interina Municipal de Itaí torna público a quem 

interessar que foi prorrogado nesta municipalidade o proce-
dimento licitatório Registro de Preços na modalidade Pregão 
Presencial nº 028/2013, Processo nº 060/2013, o qual tem como 
objeto é o registro de preço para aquisição de mudas nativas 
e exóticas, com entregas parceladas conforme necessidade no 
período de 12 meses, cuja data prevista para realização será 
em 23/04/2013, ás 09:00 horas. O edital completo poderá ser 
adquirido no Setor de Licitações, localizada no Paço Municipal 
ou através do site: itai.sp.gov.br

 AVISO DE PRORROGAÇÃO DA ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Prefeita Interina Municipal de Itaí torna público a quem 

interessar que foi prorrogado nesta municipalidade o proce-
dimento licitatório Registro de Preços na modalidade Pregão 
Presencial nº 029/2013, Processo nº 061/2013, o qual tem como 
objeto é o registro de preço visando aquisição de CBUQ (Con-
creto Betuminoso Usinado a Quente) necessário para serviços 
tapa buracos e recapeamento asfáltico destinado a diversas 
ruas deste município, cuja data prevista para realização será 
em 22/04/2013, às 14:00 horas. O edital completo poderá ser 
adquirido no Setor de Licitações, localizada no Paço Municipal 
ou através do site: itai.sp.gov.br

 IRACEMÁPOLIS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS

 Aviso de Abertura de Licitação - Pregão Presencial
A Prefeitura Municipal de Iracemápolis torna público 

para conhecimento dos interessados que se encontra aberta 
na Diretoria de Compras e Licitações o Pregão Presencial sob 
nº 11/2013, do tipo menor preço, objetivando a contratação 
de empresa para prestação de serviços de transporte escolar 
para alunos do ensino infantil e creches municipais, valor total 
estimado: R$ 58.245,00. Sessão de entrega dos envelopes de 
propostas, documentos e amostras serão no dia 23/04/2013, às 
08h00, na Sala de Licitações do Paço Municipal, sita a Rua Anto-
nio Joaquim Fagundes, nº 237 – Centro. O edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados para consulta e 
retirada no site www.iracemapolis.sp.gov.br. Outras informações 
pelo telefone 19-3456-9248. Iracemápolis/SP, 04 de abril de 
2013. Antonio Carlos Pizzinatto - Pregoeiro

 Convite nº 10/2013 – Ato de Julgamento de Proposta - A 
Comissão de Licitações, instituída pela Portaria nº 58/2013, 
classificou e julgou e classificou as propostas da licitação 
em referência, que objetiva a contratação de empresa para 
prestação de serviços para realização de auditoria em obras, 
por empresa especializada para emissão de laudo técnico, de 
acordo com o critério de menor preço e sua compatibilidade 
com o preço máximo estabelecido, na seguinte ordem: 1º lugar: 
Grandis Assessoria e Análises Ambientais Ltda – R$ 14.800,00 e 
em 2º lugar: B&F Dias Industria e Comercio Ltda – R$ 16.300,00. 
Iracemápolis/SP, 03 de abril de 2013. Comissão de Licitações.

 ITAÍ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

 AVISO DE PRORROGAÇÃO DA ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Prefeita Interina Municipal de Itaí torna público a quem 

interessar que foi prorrogado nesta municipalidade o procedi-
mento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 025/2013, 
Processo nº 057/2013, o qual tem como objeto é a contratação 
de empresa na prestação de serviços no ramo de seguros de 
veículos, para segurar os veículos e utilitários pertencentes à 
frota oficial desta municipalidade, conforme discriminados no 
anexo I, cuja data prevista para realização será em 18/04/2013 
às 09:00 horas. O edital completo poderá ser adquirido no Setor 
de Licitações, localizada no Paço Municipal ou através do site: 
itai.sp.gov.br

 ITAPEVI

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

 Proc. 05362/13 – Em cumprimento ao que preconiza o 
artigo 26 da Lei n° 8.666/93, RATIFICO os atos do procedimento 
para locação de 01 (um) imóvel para instalação da Secretaria 
de Planejamento, com os (as) locador (es) ROBERTO JOSÉ MAN-
GETTI e IRENE MARIA BONVECHIO MANGETTI, no valor mensal 
de R$ 4.900,00. Itapevi, 01 de abril de 2013. Jaci Tadeu da Silva 
– Prefeito do Município de Itapevi.

 ITÁPOLIS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CARTA CONVITE 06/2013 – 
A Prefeitura Municipal de Itápolis comunica aos interessados a 
homologação do processo licitatório em epígrafe, cujo objeto é a 
contratação de serviço técnico especializado para impressão de 
dados variáveis e montagem dos documentos que instruem os 
processos de execução fiscal do município para a empresa INTE-
GRATIVA TECNOLOGIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA - EPP, 
CNPJ/MF nº. 08.212.332/0001-41, perfazendo-se o valor total de 
R$ 41.460,00 (Quarenta e um mil quatrocentos e sessenta reais); 
consoante discriminado no objeto do referido certame licitatório, 
no dia 02 de Abril de 2013.

 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 
39/2013 – A Prefeitura Municipal de Itápolis comunica aos 
interessados a homologação do processo licitatório em epígrafe, 
cujo objeto é a aquisição de concreto betuminoso usinado a 
quente – CBUQ para uso da Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos para a empresa FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 
LTDA, CNPJ/MF nº. 00.637.923/0001-59, perfazendo-se o valor 
total de R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais); consoante 
discriminado no objeto do referido certame licitatório, no dia 25 
de Março de 2013.

 ITARARÉ

 CÂMARA MUNICIPAL DE ITARARÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO. Processo nº 016/2013. Tomada de 
Preços nº 01/2013. A Câmara Municipal de Itaberá/SP torna 
publico que realizará no dia 22/04/2013, às 10h20, em sua sede 
na Rua Josephina Silva Mello, 550, Centro, Itaberá/SP, licitação 
na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço, tendo 
como objeto a contratação de serviços de recepcionista com 
fornecimento de insumos, de limpeza e asseio predial geral com 
fornecimento de insumos e cessão de máquinas e equipamentos, 
e de serviços gerais de manutenção predial e de áreas verdes 
com cessão de máquinas e equipamentos, conforme especifica-
ções constante do edital disponibilizado no endereço eletrônico 
www.camaraitabera.sp.gov.br ou na Secretaria da Câmara, no 
horário das 8 às 16hs.

Itaberá/SP, 02 de abril de 2013
Jair Briene Sobrinho
Presidente da Câmara Municipal de Itaberá

 ITATINGA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

 TERMO DE RATIFICAÇÃO
PAULO MARCOS BORGES DOS SANTOS, Prefeito Municipal 

de Itatinga, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e com fulcro na Lei nº. 8.666/93, 
artigo 24, inciso X, declara que fica RATIFICADA a DISPEN-
SA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2013, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 
017/2013, visando locação do imóvel situado na Rua Fernando 
de Oliveira Filho, 158 – Vila Nova Itatinga, na cidade de Itatinga 
– SP, de propriedade de LETÍCIA EMÍLIA MACHADO GIANDONI 
SIBIM, brasileira, portadora do RG sob nº. 32.834.408-4 e CPF 
295.785.878-99, e seu esposo TULIO CEZAR SIBIM, brasileiro, 
portador do RG 16.189.855 e CPF 124.972.958-08, estabeleci-
dos na Rua Dr. Antonio A. Neto, nº 13 – Centro – Itatinga – SP, 
sendo administrada pelo Senhor DANIEL PRESCINATO, brasileiro, 
portador do RG sob n° 32.158.971-3 e CPF 254.973.398-33, 
CRECI nº 95.941, estabelecido na Rua Nove de Julho, 375 – 
Centro – Itatinga – SP, cujo período de locação é de 10 (dez) 
meses, tendo o valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais), 
perfazendo um total de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Itatinga, aos 26 de março de 2013.
PAULO MARCOS BORGES DOS SANTOS - Prefeito Municipal
 AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 015/2013 – PREGÃO PRESEN-

CIAL Nº. 005/2013
O MUNICÍPIO DE ITATINGA torna público para conheci-

mento dos interessados, que foi RETIFICADO o item único do 
edital da licitação acima mencionada, que tem como objeto 
o REGISTRO DE PREÇO para eventual aquisição de materiais 

 ITANHAÉM

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº. 02/2013, Processo nº.1.681/2013 

visando o Registro de Preços para Aquisição de Kit de Material 
Escolar Atendendo as Necessidades dos Alunos das Escolas da 
Rede Municipal de Ensino Infantil e Fundamental para o Ano 
Letivo de 2.013, pelo Período de 12 (doze) meses em Atendimen-
to da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes da Prefeitura 
Municipal de Itanhaém.Homologo o resultado da licitação,cujo 
objeto foi adjudicado em favor das empresas: RÓTULO COMÉR-
CIO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME, 
CNPJ Nº. 56.055.809/0001-75, que arrematou os Lotes 01,02,03 
e 07 pelo valor de R$ 2.652.940,80, K FABRIL LTDA, CNPJ Nº. 
11.714.976/0001-42, que arrematou os Lotes 04 e 05 pelo valor 
de R$ 3.032.820,00, D.BASSETTO MAGAZINE-ME, CNPJ Nº. 
12.474.349/0001-44,que arrematou o Lote 06 pelo valor de R$ 
124.992,00, em 03 de abril de 2.013.

Marco Aurélio Gomes dos Santos – Prefeito.
 AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2013
Nos termos do processo nº. 2.308/2013, a Prefeitura da 

Estância Balneária de Itanhaém – Estado de São Paulo, por 
intermédio do Diretor do Departamento de Suprimentos, torna 
público aos interessados que se encontra aberta Licitação, 
modalidade “Pregão Presencial”, nº 06/2013, destinada ao 
Registro de Preços para possível aquisição de tintas para uti-
lização na sinalização de trânsito em solo, pelo período de 12 
(doze) meses em atendimento à Secretaria de Trânsito, Segu-
rança e Transportes - Tipo “Menor Preço Global”.Os envelopes 
“proposta” e “documentação” deverão ser entregues na Sala 
de Reuniões do Gabinete, situado no Bloco I da Prefeitura, na 
Avenida Washington Luiz, nº.75,Centro, Município de Itanhaém/
SP, as 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 17 de abril 
de 2013, momento em que ocorrerá sua abertura, em sessão 
pública.A pasta licitatória estará disponível a partir do dia 04 
de abril de 2013 às 14h.Luiz Fernando Nascimento Barbosa - 
Diretor Departamento de Suprimentos 

 ITAPECERICA DA SERRA

 PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAPECERICA DA SERRA

 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

064/2012 - Pregão Presencial nº 017/2012 - Processo nº 
9.314/2012 - Aquisição de Pneus Novos - Contratante: Autarquia 
Municipal – Saúde - IS - Contratada: Pneulinhares Comércio de 
Pneu Ltda.

A Superintendente da Autarquia Municipal - Saúde – IS, no 
uso de suas atribuições legais, procede à retificação do valor 
unitário do item “06”, da Ata de Registro de Preços nº 064/2012, 
como segue: Onde se lê: Item 6 – valor unitário: R$ 350,00- 
LEIA-SE: Item 6 – valor unitário: R$ 360,00. Ficam ratificadas as 
demais cláusulas que não colidirem com o Termo Aditivo.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013-EDITAL Nº 013/2013
“SUSPENSÃO”
IVO MARTELLO FILHO, usando da competência delegada 

pela Portaria nº 053/2013, torna público;  P a r a 
conhecimento dos interessados que SUSPENDE o PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 012/2012, noticiado pelo EDITAL Nº 013/2012, 
que objetiva a Prestação de Serviços de Transporte Escolar para 
Alunos da Rede Municipal e Estadual e Transporte de Alunos 
Portadores de Necessidades Especiais.

Itapecerica da Serra, 02 de Abril de 2.013.
IVO MARTELLO FILHO-Pregoeiro
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013- EDITAL Nº 010/2013
“NOVA SESSÃO DE LANCES”
IVO MARTELLO FILHO, usando da competência delegada 

pela Portaria nº 053/2013, torna público;
Para conhecimento dos interessados que DESCLASSIFICA a 

empresa Alumem Suprimentos de Informática Ltda., para o Lote 
04 do PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013, noticiado pelo EDITAL 
Nº 010/2013, cujo objeto é o Registro de Preços para Aquisição 
de Equipamentos de Informática e Softwares e CONVOCA as 
empresas: New Educar Importação e Exportação Ltda., TGM 
Comércio e Serviços Ltda.-ME. e R&S Comércio Importação e 
Exportação e Serviços Ltda.-ME., para nova Sessão Presencial, 
que fica designada para o dia 09 (nove) de abril de 2.013, às 
10:00 horas.

Itapecerica da Serra, 03 de abril de 2.013.
IVO MARTELLO FILHO - Pregoeiro

 ITAJU

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

 EDITAL RESUMIDO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2013
A Prefeitura Municipal de Itaju, Estado de São Paulo torna público que realizará, na forma prevista no artigo 37 da Constituição 

Federal, a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO PROVAS E TÍTULOS para o preenchimento de vagas dos cargos abaixo 
especificados providos pelo Regime Celetista. O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente 
instrumento elaborado de conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal vigentes e pertinentes.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - A organização e aplicação do Concurso Público serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Itaju-SP.
1.1.1- As provas serão aplicadas na cidade de Itaju-SP.
1.2 Nomenclatura - Carga Horária - Vagas - Referência - Vencimentos - Taxa Inscrição - Exigências
1.2.1 NÍVEL SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO

Nomenclatura C/H semanal Vagas Venc. (R$) Taxa de Insc. (R$) Exigências complementares no ato da posse
Professor PEB II – Artes 30 01 9,90 h/a 20,00 Licenciatura Plena com habilitação específica
Professor PEB II – Educação Física 30 02 9,90 h/a 20,00 Licenciatura Plena com habilitação específica e registro no CREF

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 - As inscrições estarão abertas no período de 08 a 12 de abril de 2013, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h, na sede 

da Prefeitura Municipal de Itaju, sita à Rua João Batista Módolo, 248 – Centro - Itaju - SP, respeitando-se, para fins de recolhimento 
do emolumento, o horário de expediente da Prefeitura.

2.1.1- A inscrição presencial constará de preenchimento de ficha de inscrição que será fornecida ao candidato no local da 
inscrição mediante:

a) Recolhimento do emolumento correspondente junto a Tesouraria da Prefeitura Municipal.
b) Apresentação de “originais e cópias reprográficas” da Cédula de Identidade (RG) ou Carteira de Trabalho e CPF – Cadastro 

de Pessoa Física.
c) As pessoas com deficiência deverão observar o disposto no capítulo 3 do presente Edital.
2.1.2- As inscrições poderão ser feitas pessoalmente ou por procuração individual mediante entrega do respectivo mandato, 

acompanhado de cópia do Documento de Identidade do candidato e do procurador.
2.1.3- A Prefeitura Municipal de Itaju/SP não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento de ficha de inscrição, sendo 

a mesma de inteira e total responsabilidade do candidato.
2.1.4- A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do certame pela própria admi-

nistração ou quando o pagamento for realizado em duplicidade ou fora do prazo.
2.1.5- Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para a alteração de cargos, seja qual for o motivo alegado.
2.2 - São condições para a inscrição:
2.2.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal.
2.2.2 - Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos, gozar de boa Saúde Física e Mental, estar no gozo dos direitos Políticos 

e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar.
2.2.3 - Estar ciente que se aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os requisitos exigidos para 

o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga.
2.2.4 - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão transitada 

em julgado em qualquer esfera governamental.
2.3 - Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse ou contratação, deverá apresentar, além dos documentos 

constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas últimas eleições ou procedido à justi-
ficação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, CPF, Prova de Escolaridade e Habilitação Legal, duas fotos 3X4, declaração 
de não ocupar cargo público e remunerado, exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de antecedentes criminais e demais 
necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.

LOCAL - DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas no dia 27 de abril de 2013, às 9h, na EMEF Prof. Erasto Castanho de 
Andrade, sita a Rua Antonio Salvador Romero, 277 - Centro - Itaju - SP.

O Edital completo, inclusive o CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, se acha afixado no local de costume na Sede da Prefeitura Muni-
cipal de Itaju/SP, onde poderá ser consultado por qualquer interessado.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Itaju/SP, 02 de abril de 2013
José Luis Furcin - Prefeito Municipal
 EDITAL RESUMIDO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 002/2013
A Prefeitura Municipal de Itaju, Estado de São Paulo torna público que realizará, na forma prevista no artigo 37 da Constituição 

Federal, a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS para o preenchimento de vagas dos cargos abaixo especifica-
dos providos pelo Regime Celetista. O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento 
elaborado de conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal vigentes e pertinentes.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - A organização e aplicação do Concurso Público serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Itaju-SP.
1.1.1- As provas serão aplicadas na cidade de Itaju-SP.
1.2 Nomenclatura - Carga Horária - Vagas - Referência - Vencimentos - Taxa Inscrição - Exigências
1.2.1 NÍVEL SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO

Nomenclatura C/H semanal Vagas Ref. Venc. (R$) Taxa de Insc. (R$) Exigências complementares no ato da posse
Médico (Pediatra)  20 01 N-1 2.134,08 20,00 Especialidade na área e Registro no CRM
Médico (Ginecologista) 20 01 N-1 2.134,08 20,00 Especialidade na área e Registro no CRM
Médico (Ortopedista) 20 01 N-1 2.134,08 20,00 Especialidade na área e Registro no CRM
Médico (Psiquiatra) 20 01 N-1 2.134,08 20,00 Especialidade na área e Registro no CRM
Enfermeiro Padrão 30 Cadastro Reserva L-1 1.613,20 20,00 Registro no COREN
Dentista (Endodontista) 20 Cadastro Reserva I-1 1.218,73 20,00 Especialidade na área e Registro no CRO
Psicólogo 20 Cadastro Reserva E-1 940,60 20,00 Registro no CRP
Médico Veterinário 20 01 H-1 1.115,08 20,00 Registro no CRMV

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 - As inscrições estarão abertas no período de 08 a 12 de abril de 2013, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h, na sede 

da Prefeitura Municipal de Itaju, sita à Rua João Batista Módolo, 248 – Centro - Itaju - SP, respeitando-se, para fins de recolhimento 
do emolumento, o horário de expediente da Prefeitura.

2.1.1- A inscrição presencial constará de preenchimento de ficha de inscrição que será fornecida ao candidato no local da 
inscrição mediante:

a) Recolhimento do emolumento correspondente junto a Tesouraria da Prefeitura Municipal.
b) Apresentação de “originais e cópias reprográficas” da Cédula de Identidade (RG) ou Carteira de Trabalho e CPF – Cadastro 

de Pessoa Física.
c) As pessoas com deficiência deverão observar o disposto no capítulo 3 do presente Edital.
2.1.2- As inscrições poderão ser feitas pessoalmente ou por procuração individual mediante entrega do respectivo mandato, 

acompanhado de cópia do Documento de Identidade do candidato e do procurador.
2.1.3- A Prefeitura Municipal de Itaju/SP não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento de ficha de inscrição, sendo 

a mesma de inteira e total responsabilidade do candidato.
2.1.4- A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do certame pela própria admi-

nistração ou quando o pagamento for realizado em duplicidade ou fora do prazo.
2.1.5- Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para a alteração de cargos, seja qual for o motivo alegado.
2.2 - São condições para a inscrição:
2.2.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal.
2.2.2 - Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos, gozar de boa Saúde Física e Mental, estar no gozo dos direitos Políticos 

e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar.
2.2.3 - Estar ciente que se aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os requisitos exigidos para 

o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga.
2.2.4 - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão transitada 

em julgado em qualquer esfera governamental.
2.3 - Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse ou contratação, deverá apresentar, além dos documentos 

constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas últimas eleições ou procedido à justi-
ficação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, CPF, Prova de Escolaridade e Habilitação Legal, duas fotos 3X4, declaração 
de não ocupar cargo público e remunerado, exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de antecedentes criminais e demais 
necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.

LOCAL - DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas no dia 27 de abril de 2013, às 9h, na EMEF Prof. Erasto Castanho de 
Andrade, sita a Rua Antonio Salvador Romero, 277 - Centro - Itaju - SP.

O Edital completo, inclusive o CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, se acha afixado no local de costume na Sede da Prefeitura Muni-
cipal de Itaju/SP, onde poderá ser consultado por qualquer interessado.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Itaju/SP, 02 de abril de 2013
José Luis Furcin - Prefeito Municipal
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