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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA  

 

RETIFICAÇÃO N° 01/2013 DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 002/2013 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA torna pública a Retificação do Edital do Concurso Público N° 

02/2013, conforme segue:  

 

1.1. Onde se lê: 

II – DAS INSCRIÇÕES 

2. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no período das 10 horas de 14 de Outubro de 2013 às 

22 horas de 08 de Novembro de 2013, no endereço eletrônico www.zambini.org.br 

 

III – DA INSCRIÇÃO PARA O CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

3.5. O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá especificar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência 

que apresenta, observado o disposto no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/99 e suas alterações, e, no 

período de inscrição de 14 de Outubro de 2013 a 08 de Novembro de 2013, deverá encaminhar documentação - por 

SEDEX ao Instituto Zambini, na Av. Fagundes Filho, 141 - c.j. 43 - Edifício Denver - 4° andar - São Judas, CEP 04304 - 

000 - São Paulo/SP, indicando no envelope "REF: Pessoa com Deficiência - Concurso PMITA N° 002/2013", os 

seguintes documentos:  

a) relatório médico cuja data de expedição não seja maior que três meses anteriores à data de publicação deste 

Edital atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de 

adaptação da sua prova;  

b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especificação do Concurso Público para o 

qual está inscrito, e, se for o caso, a solicitação de prova especial em braile ou ampliada, ou demais condições 

especiais para a realização da prova. 

 

V - DOS TÍTULOS 

5.4. O candidato que pretender apresentar títulos deverá proceder da seguinte forma: 

[...] 

d) Nos dias 26 e 27 de novembro de 2013, o candidato deverá protocolar seus respectivos Títulos pessoalmente, via 

envelope identificado, mediante apresentação de documento de identidade, no protocolo da Prefeitura Municipal de 

Itatiba – Centro Administrativo “Prefeito Ettore Consoline,” na Avenida Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca, nos 

horários de 09 às 12 e de 13 às 16 horas. 

 

Leia-se: 

II – DAS INSCRIÇÕES 

2. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no período das 10 horas de 14 de Outubro de 2013 às 

22 horas de 15 de Novembro de 2013, no endereço eletrônico www.zambini.org.br 

 
III – DA INSCRIÇÃO PARA O CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
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3.5. O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá especificar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência 

que apresenta, observado o disposto no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/99 e suas alterações, e, no 

período de inscrição de 14 de Outubro de 2013 a 15 de Novembro de 2013, deverá encaminhar documentação - por 

SEDEX ao Instituto Zambini, na Av. Fagundes Filho, 141 - c.j. 43 - Edifício Denver - 4° andar - São Judas, CEP 04304 - 

000 - São Paulo/SP, indicando no envelope "REF: Pessoa com Deficiência - Concurso PMITA N° 002/2013", os 

seguintes documentos:  

a) relatório médico cuja data de expedição não seja maior que três meses anteriores à data de publicação deste 

Edital atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de 

adaptação da sua prova;  

b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especificação do Concurso Público para o 

qual está inscrito, e, se for o caso, a solicitação de prova especial em braile ou ampliada, ou demais condições 

especiais para a realização da prova. 

  
V - DOS TÍTULOS 

5.4. O candidato que pretender apresentar títulos deverá proceder da seguinte forma: 

[...] 

d) Nos dias 10 e 11 de dezembro de 2013, o candidato deverá protocolar seus respectivos Títulos pessoalmente, via 

envelope identificado, mediante apresentação de documento de identidade, no protocolo da Prefeitura Municipal de 

Itatiba – Centro Administrativo “Prefeito Ettore Consoline,” na Avenida Luciano Consoline, 600 – Jardim de Lucca, nos 

horários de 09 às 12 e de 13 às 16 horas. 

 
As demais disposições do referido Edital se mantêm inalteradas. 

E para que ninguém alegue desconhecimento, expede-se o presente Edital. 

Para maiores informações entre em contato no Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) através do 

telefone (11) 2367-6689 ou pelo endereço de e-mail atendimento@zambini.org.br. 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA 

Itatiba – SP, 11 de novembro de 2013. 
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