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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021 

(EXTRATO) 

ABERTURA DE INSCRIÇÃO 

 

 
 A Prefeitura Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, por seu Prefeito que este 
subscreve, FAZ SABER que se encontram abertas as inscrições ao Processo Seletivo Público 
de Provas, para contratação temporária abaixo relacionado, nos termos da Lei nº 1.705/98 e 
das disposições contidas no Edital de Processo Seletivo Público Nº 01/2021. 
 

CARGO VAGAS ESCOLARIDADE E/OU REQUISITOS  
EXIGIDOS 

JORNADA SALÁRIO-
R$ 

TAXA-
R$ 

CUIDADOR DE 
PESSOAS 

33 ENSINO MÉDIO COMPLETO 44 H/S ou 
12/36 

1.100,00 30,00 

 
Os interessados poderão se inscrever através do site www.omconsultoria.com.br, 

durante o período de 22 de fevereiro a 08 de março de 2021, até às 23h59min59 - horário 
de Brasília. 

O candidato deverá fazer o pagamento do boleto, que será gerado após 48 horas da 
inscrição. O boleto deverá ser impresso através da Central do Candidato, localizado no 
endereço eletrônico www.omconsultoria.com.br. e pago até 11 de março de 2021, respeitado 
o horário do sistema bancário. 

Candidato portador de deficiência que desejar se inscrever, deverá observar o que 
consta do Item 3., do Edital de Processo Seletivo Público Nº 01/2021. 
          Todas as convocações, avisos e resultados até a homologação do Processo serão 
publicados pelo Diário Oficial do Município de Itaberá, e disponibilizadas no site 
www.itabera.sp.gov.br e no site da www.omconsultoria.com.br. Após a homologação as 
publicações serão publicadas apenas no site da Prefeitura e no Diário Oficial do Município. 

O Edital de Processo Seletivo Público nº 01/2021 completo, com escolaridade exigida, 
tipo de prova, jornada de trabalho, salário, documentos necessários à inscrição e à 
contratação, horário das provas, programas, bibliografias, taxa de inscrição e demais 
instruções, serão publicados no site www.itabera.sp.gov.br e no site 
www.omconsultoria.com.br. 

 
 
 
 
 

Itaberá, 17 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA 

PREFEITO MUNICIPAL 


