
   

CONCURSO PÚBLICO 
Concurso para Guarda Civil de Itaquaquecetuba tem 

inscrições prorrogadas e alterações de idade e estatura 
para candidatos  

 
O concurso público para preenchimento de 120 vagas para a Guarda Civil 
Municipal da Prefeitura de Itaquaquecetuba teve as inscrições prorrogadas até o 
dia 17 de novembro, com exceção dos dias de feriado 02 e 15 de novembro. 
 
As inscrições podem ser feitas de segunda a sábado, das 9h às 16h, na Secretaria 
de Segurança do Município de Itaquaquecetuba e também pelo site 
www.omegaitu.com.br 
 
Outra alteração diz respeito à idade e estatura exigida dos candidatos. Para poder 
concorrer ao posto é preciso ter o ensino médio completo, entre 18 e 40 anos, 
estar em dia com as obrigações eleitorais, ter estatura mínima de 1,60m para os 
homens e 1,55 para as mulheres, ser habilitado, entre outras obrigações. Os que 
ingressarem receberão R$ 821,83 para trabalhar em jornada de plantões de 12/36 
horas. Sobre esse valor haverá um adicional de risco de vida, fixado em 20% do 
valor do salário. Outra novidade é que os candidatos que comprovarem ter 
escolaridade em nível superior terão um acréscimo de 50% sobre o valor básico 
do salário, totalizando uma remuneração de quase R$ 1.400,00. 
 
Para realizar a inscrição são necessários uma cópia legível (xerox) do documento 
de identidade, original do comprovante de pagamento da taxa de inscrição no 
valor de R$ 30,00 (trinta reais) e ficha de inscrição preenchida e assinada. O 
envelope para depósito deverá ser retirado no local das inscrições. 
 
A prova será realizada em Itaquaquecetuba, no dia 03 de dezembro, às 13h, com 
duração de três horas. 
 
Para consultar o edital na íntegra, é só acessar o site www.omegaitu.com,br 
 
SERVIÇO: 
De 04 de outubro a 17 de novembro de 2006 (exceto nos dias de feriado 02 e 15 
de novembro).  
Segunda a sábado, das 9h às 16h. 
Secretaria de Segurança: 
Avenida José Barbosa de Araújo, 141 – Vila Virginia - Itaquaquecetuba (atrás do 
paço municipal). 
Pela Internet: www.omegaitu.com.br 
 


