
 
 

 

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
  

PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE TEMPORÁRIOS N° 0 1/2013 
 

ADITAMENTO AO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES  
 

O Departamento de Gestão de Pessoas do Município de São Bernardo do Campo, no uso de suas 
atribuições e de acordo com o item 8.14 do Edital de Abertura das inscrições COMUNICA que as 
inscrições serão prorrogadas conforme segue: 

 

2.5. As inscrições ficarão abertas exclusivamente pela internet  no período de 29 de julho a 
20 de agosto de 2013.   

... 

2.8.3. Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição nas agências bancárias, de 
acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico, até a data do vencimento 
do boleto bancário: 21 de agosto de 2013.  

... 

2.9. O pagamento deverá ser efetivado, impreterivelmente, até o dia 21 de agosto de 2013 , 
caso contrário, não será considerado. 

... 

2.18. O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova, deverá 
solicitá-la, por meio de SEDEX, endereçado à Caixa Postal 18.120 – aos cuidados do 
IBAM-SP - Departamento de Concursos CEP: 04626-970, REF. SÃO BERNARDO DO 
CAMPO – PROCESSO SELETIVO 01/2013 no mesmo período destinado às inscrições 
(de 29/7 A 20/8/2013) .  

... 

3.6. O candidato que se inscrever como “pessoa com deficiência” deverá, no período 
destinado às inscrições: de 29/07 a 20/08: 

a) Encaminhar Laudo Médico original ou xerox autenticada em cartório e expedido no 
prazo de 60 (sessenta) dias antes do término das inscrições, atestando a espécie 
e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a 
provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da 
prova, informando também o seu nome, documento de identidade (R.G) e opção 
da função. 

b) Solicitação por escrito, caso necessite, as condições especiais para a realização 
de sua prova conforme Modelo constante do Anexo IV deste Edital. 

3.7. O Laudo e a solicitação de condições especiais deverão ser encaminhados por meio de 
SEDEX, endereçado à Caixa Postal 18.120 – aos cuidados do IBAM-SP - Departamento 
de Concursos CEP: 04626-970, REF. SÃO BERNARDO DO CAMPO – PROCESSO 
SELETIVO 01/2013 APENAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 29/07 A 20/08.  

 
Os demais itens do Edital do Processo Seletivo para admissão de temporários nº 01/2013 permanecem 
inalterados. 

São Bernardo do Campo, 08 de agosto de 2013. 
 

ROBERTO RUSTICCI 
Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas 


