
 

 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2007 e 003/2007 

 
A Prefeitura do Município de Osasco, por meio da Comissão constituída pela Portaria nº 
1716/2007, RETIFICA os Editais nº 002 e 003/2007, publicados no IOMO nº 567, do dia 
22 de novembro de 2007, referente ao Concurso Público para provimento de cargos 
descritos no Capítulo 1, prorrogando o período destinado às inscrições.  

 
Item 2.5, onde se lê 
As inscrições ficarão abertas, através da Internet, de acordo com o item 2.7 deste Capítulo, no 
período de 03 a 18 de dezembro de 2007 até as 17h:30min (horário de Brasília) e nas agências do 
BANCO SANTANDER BANESPA a seguir relacionadas, no período de 03 a 19 de dezembro de 
2007, nos seus respectivos horários de expediente.  

 
Leia-se 
As inscrições ficarão abertas, através da Internet, de acordo com o item 2.7 deste Capítulo, no 
período de 03 a 27 de dezembro de 2007 até as 17h:30min (horário de Brasília) e nas agências do 
BANCO SANTANDER BANESPA a seguir relacionadas, no período de 03 a 28 de dezembro de 
2007, nos seus respectivos horários de expediente.  

 
 
Item 2.14, onde se lê 
O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova deverá solicitá-la, por 
escrito, no período destinado às inscrições (de 03 a 19 de dezembro de 2007), junto ao posto de 
atendimento do IBAM, localizado no Centro de Valorização do Servidor Publico Municipal à Av. 
Presidente Castelo Branco, 305 - Centro, das 10:00 às 16:00 horas.  

 
Leia-se 
O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova deverá solicitá-la, por 
escrito, no período destinado às inscrições (de 03 a 28 de dezembro de 2007), junto ao posto de 
atendimento do IBAM, localizado no Centro de Valorização do Servidor Publico Municipal à Av. 
Presidente Castelo Branco, 305 - Centro, das 10:00 às 16:00 horas.  

 
 
Item 2.18.3, onde se lê 
As pessoas portadores de deficiência, participarão do concurso em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 
aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para todos os 
demais candidatos. As condições especiais para a realização das provas deverão ser requeridas 
por escrito, durante o período das inscrições, junto ao posto de atendimento do IBAM, localizado 
na rua Pres. Castelo Branco, 305 – Centro – Osasco/SP do dia 03 a 19 de dezembro de 2007das 
10:00 às 16:00 horas. 

 
Leia-se 
As pessoas portadores de deficiência, participarão do concurso em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 
aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para todos os 



demais candidatos. As condições especiais para a realização das provas deverão ser requeridas 
por escrito, durante o período das inscrições, junto ao posto de atendimento do IBAM, localizado 
na rua Pres. Castelo Branco, 305 – Centro – Osasco/SP do dia 03 a 28 de dezembro de 2007das 

10:00 às 16:00 horas. 

 
 
As demais regras permanecem inalteradas. 
 

 
 

Osasco, 18 de dezembro de 2007. 
 

ALÊTO JOSÉ DE SOUSA 
Presidente da Comissão do Concurso Público 

 
 
 


