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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2017
EDITAL DE 16ª CONVOCAÇÃO
Ficam convocados para a entrega de documentos e realização de exame médico préadmissional os candidatos classificados, de acordo com a publicação na Imprensa Oficial
do Município de Osasco – IOMO nº 1392 de 03/10/2017, no cargo, quantidade e
condições abaixo especificadas:
Lista Geral
•

Analista Previdenciário - 2º, 3º e 4º colocado

As convocações deveram ser acompanhadas pelos candidatos através da publicação na
Imprensa Oficial do Município de Osasco – IOMO - www.osasco.sp.gov.br, no site
www.ipmosasco.com.br, conforme mencionado no edital de abertura, itens 13, 14.1, 14.2,
14.3 e 14.5.
CRONOGRAMA DE EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL E ENTREGA DE
DOCUMENTOS
Lista Geral
•

Analista Previdenciário - 2º colocado - dia 02/12/2021, às 8h30min.

•

Analista Previdenciário - 3º colocado - dia 02/12/2021, às 8h45min.

•

Analista Previdenciário - 4º colocado - dia 02/12/2021, às 9h

Os candidatos deverão comparecer ao Recursos Humanos do Instituto de Previdência do
Município de Osasco - IPMO, situado na Rua Avelino Lopes, 70 – Centro – CEP: 06090030 – Osasco/SP, onde serão submetidos ao exame médico pré-admissional e deverão
apresentar toda documentação comprobatória para o exercício do cargo, conforme itens
13, 13.5 e 13.5.1.
Para a realização de exame médico pré-admissional, será obrigatória a
apresentação de toda a documentação comprobatória para o exercício do cargo.
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Sendo considerado apto, deverá apresentar-se munidos de documentos que comprovem
os requisitos mencionados no item 3.3 do Edital de Abertura e Regulamento do Concurso,
entre outros, conforme item 13.7 do Edital de Abertura e Regulamento do Concurso. Se
inapto será eliminado do certame, conforme previsto nos itens 3.3, 13, 13.5, 13.5.1 do
Edital de Abertura e Regulamento do Concurso.
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS:
(Cópia simples, acompanhadas dos originais)
•

Cédula de Identidade;

•

CPF;

•

Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União
Estável ou, se viúvo (a), Certidão de Óbito ou, se divorciado (a), Certidão de
Casamento com averbação (xerox autenticada);

•

PIS ou PASEP;

•

Título de Eleitor;

•

Certidão de Quitação Eleitoral, emitida pelo Tribunal Regional eleitoral – TRE ou
via Internet;

•

2 fotos 3x4 iguais e recentes;

•

Certificado de Reservista ou Carta Patente que comprove estar em dia com o
Serviço Militar (até 45 anos);

•

Atestado de Antecedentes da Polícia Federal e Estadual expedidas, no máximo há
30 dias, respeitando o prazo de validade descrito na própria Certidão quando
houver;

•

Apresentar certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais das Justiça
Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há 30 dias, respeitado o prazo de
validade descrito na própria Certidão, quando houver;

•

Cópia de Declaração de bens encaminhada à Receita Federal, relativa ao último
exercício fiscal.

•

Certidão de nascimento, RG e CPF dos filhos menores de 18 anos;

•

Caderneta de vacinação de filhos menores de 10 anos;

•

Certidão/Declaração de Acúmulo de um ou mais cargos, mencionando o
cargo/emprego/função pública, jornada semanal, vencimentos e jornada de
trabalho;

•

Carteira de trabalho (CTPS);
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•

SE

APOSENTADO:

Certidão/Declaração/Portaria

expedida

pelo

órgão

competente, mencionando o tipo de aposentadoria, cargo e provento.
•

Número de Conta Corrente no BANCO BRADESCO em qualquer agência (caso
tenha, apresentar extrato bancário);

•

Comprovante de endereço;

•

Diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação ou Certificado de
Conclusão com Histórico Escolar;

•

Currículo atualizado;

•

Atestado de Saúde Ocupacional (emitido pelo IPMO).

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE:
Analista Previdenciário - diploma ou certificado, devidamente registrado, de ensino
superior completo em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, com registro
em classe, se for o caso.
O não atendimento aos prazos, locais e horários estabelecidos, implicará na
eliminação definitiva e convocação do candidato subsequente, e imediatamente
classificado nos termos do Edital de Abertura e Regulamento do Concurso.
Osasco, 19 de novembro de 2021.

Ivo Gobatto Junior
Presidente
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