
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO/SP 
EDITAL DE ABERTURA 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 
 

 

 

A Prefeitura do Município de Osasco/SP faz saber que realizará, por meio do INDEPAC - INSTITUTO DE CULTURA, 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO COMUNITÁRIA, em datas, locais e horários a serem 
oportunamente divulgados, Concurso Público regido de acordo com a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, destinado 
ao provimento de vagas nos cargos descritos no Capítulo 1 deste edital, de acordo com a Lei Municipal nº 836, de 16 de abril de 
1969, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Osasco. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. O presente Concurso Público destina-se ao provimento de vagas nos cargos indicados neste edital, pelo Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Município de Osasco, dentro do prazo de validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por mais 2 
(dois) anos, a contar da data da homologação do certame, a critério da Prefeitura do Município de Osasco. 
1.2. As vagas oferecidas são para o município de Osasco/SP, porém os locais de trabalho serão definidos no ato da posse e 
poderão ser alterados a critério da Administração Pública. 
1.3. Os cargos, as vagas, o salário inicial, a carga horária e os requisitos mínimos exigidos são os estabelecidos abaixo: 
 

ENSINO MÉDIO 

Cargo 
Total 

de 
Vagas 

Vagas 

AP  

(*) 

Vagas 

PCD 

(**) 
Carga horária Salário  

Requisitos mínimos 
exigidos 

Taxa de 
Inscrição 

Agente de Trânsito 80 76 04 
40 horas 
semanais 

R$ 1.251,99 + 
35% ref. 

adicional de 
risco de vida 

Ensino médio completo e 
possuir Carteira Nacional 
de Habilitação - CNH, 
nas categorias ―A‖ e ―B‖, 
ou ―A‖ e ―C‖, ou ―A‖ e 
―D‖, ou nas categorias 
―C‖ ou ―D‖. 

R$ 40,00 

Assistente de 
Finanças 

01 01 -- 
40 horas 
semanais 

R$ 1.135,59 + 
Abono previsto 

no Art. 3º da Lei 
Complementar 
nº 312/2015 

Ensino médio completo 
(2º Grau) e possuir 
conhecimentos em 
informática. 

R$ 40,00 

Guarda Civil 
Municipal - 3ª 
Classe – Feminino 

100 100 -- 

40 horas 
semanais 
(sujeito a 

revezamento 
de escalas e 
plantões – 

vide item 1.6 
deste 

Capítulo) 

R$ 1082,10 
(acrescido de 

50% de 
adicional de 

Regime Especial 
de Trabalho 

Policial – RETP) 

Certificado, devidamente 
registrado, de curso nível 
médio completo, 
fornecido por instituição 
de ensino reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação; 

Ter idade mínima de 21 
(vinte e um) anos 
completos, até a data da 
posse; e 

Ter altura mínima de 
1,65m. 

R$ 40,00 

Guarda Civil 
Municipal - 3ª 
Classe – Masculino 

100 100 -- 

40 horas 
semanais 
(sujeito a 

revezamento 
de escalas e 
plantões – 

vide item 1.6 
deste 

Capítulo) 

R$ 1082,10 
(acrescido de 

50% de 
adicional de 

Regime Especial 
de Trabalho 

Policial – RETP) 

Certificado, devidamente 
registrado, de curso nível 
médio completo, 
fornecido por instituição 
de ensino reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação;  

Ter idade mínima de 21 
(vinte e um) anos 
completos, até a data da 
posse; e 

Ter altura mínima de 
1,65m. 

R$ 40,00 
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ENSINO MÉDIO 

Cargo 
Total 

de 
Vagas 

Vagas 

AP  

(*) 

Vagas 

PCD 

(**) 
Carga horária Salário  

Requisitos mínimos 
exigidos 

Taxa de 
Inscrição 

Professor de 
Desenvolvimento 
Infantil I 

200 190 10 
31 horas 
semanais 

R$ 1.665,11 

Habilitação para o 
magistério em curso de 
Nível Médio completo, 
com certificado fornecido 
por instituição de ensino 
reconhecida pelo ME, na 
modalidade Normal. 

R$ 40,00 

Professor de 
Educação Básica I 

270 256 14 

21 ou 27 
horas 

semanais (a 
definição da 
jornada será 

realizada 
quando da 

atribuição de 
sala de aula) 

21 horas = R$ 
1.347,10  

27 horas = R$ 
1.731,97 

Formação em docência 
para o magistério em 
curso de Nível Médio 
completo, com 
certificado devidamente 
registrado e fornecido 
por instituição de ensino 
reconhecida pelo ME, na 
modalidade Normal ou 
Normal Superior, ou em 
curso específico de 
graduação plena, com 
diploma devidamente 
registrado e fornecido 
por instituição de ensino 
reconhecida pelo ME, na 
educação infantil, de 4 
(quatro) a 6 (seis) anos, 
no Ensino Fundamental e 
na Educação de Jovens e 
Adultos. 

R$ 40,00 

* AP – Ampla concorrência 
** PCD – Pessoas com deficiência 
 

ENSINO SUPERIOR 

Cargo 
Total 

de 
Vagas 

Vagas 

AP  
(*) 

Vagas 

PCD 
(**) 

Carga horária  Salário 
Requisitos mínimos 

exigidos 
Taxa de 

Inscrição 

Analista de 
Negócios 

01 01 -- 
40 horas 
semanais 

R$ 4.908,04 

Curso de Graduação 
Completo, em instituição 
de ensino reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação, em Análise de 
Sistemas, ou Tecnologia 
da Informação, ou 
Processamento de 
Dados, ou Ciências da 
Computação, ou 
Bacharelado em 
Informática, ou ainda, 
Curso de Graduação 
Completo com Pós 
Graduação ou Extensão 
na área de Tecnologia da 
Informação, em 

instituição de ensino 
reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

R$ 55,00 

Analista de 
Sistemas 

01 01 -- 
40 horas 
semanais 

R$ 4.908,04 

Bacharel em 
Processamento de 
Dados, Computação, 
Sistemas, Administração 
de Empresas, Ciências 
Econômicas, Engenharia, 

R$ 55,00 
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ENSINO SUPERIOR 

Cargo 
Total 

de 
Vagas 

Vagas 

AP  

(*) 

Vagas 

PCD 

(**) 
Carga horária  Salário 

Requisitos mínimos 
exigidos 

Taxa de 
Inscrição 

Matemática e Física.  

Analista Financeiro 02 02 -- 
40 horas 
semanais 

R$ 4.908,04 

Bacharel em 
Administração de 
Empresas, Administração 
Pública, Ciências 
Contábeis ou 
Econômicas.  

R$ 55,00 

Arquiteto 01 01 -- 
30 horas 
semanais 

R$ 3.681,03 

Bacharel em Arquitetura 

e Urbanismo, e registro 
no respectivo Conselho 
de Classe. 

R$ 55,00 

Auditor 01 01 -- 
40 horas 
semanais 

R$ 4.908,04 

Curso de Graduação de 
Nível Superior, em 
instituição de ensino 
reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

R$ 55,00 

Contador 01 01 -- 
40 horas 
semanais 

R$ 4.908,04 

Bacharel em Ciências 
Contábeis, com registro 
no respectivo Conselho 
de Classe. 

R$ 55,00 

Dentista (Diarista) 10 09 01 
20 horas 
semanais 

R$ 4.350,36 

Bacharel em 
Odontologia, com 
registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

R$ 55,00 

Economista 02 02 -- 
40 horas 
semanais 

R$ 4.908,04 

Bacharel em Ciências 

Econômicas, com 
registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

R$ 55,00 

Engenheiro 
Agrônomo 

02 02 -- 
30 horas 
semanais 

R$ 3.681,03  

Bacharel em Engenharia 
e especialização na área 
de atuação, com registro 
no respectivo Conselho 
de Classe. 

R$ 55,00 

Engenheiro Civil 01 01 -- 
30 horas 
semanais 

R$ 3.681,03  

Bacharel em Engenharia, 
com registro no 
respectivo Conselho de 
Classe. 

R$ 55,00 

Engenheiro de 
Segurança do 
Trabalho 

02 02 -- 
30 horas 
semanais 

R$ 3.681,03  

Bacharel em Engenharia 
e especialização na área 
de atuação, com registro 
no respectivo Conselho 
de Classe. 

R$ 55,00 

Médico Alergista 
(Diarista) 

01 01 -- 
20 horas 
semanais 

R$ 4.350,36 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 

R$ 55,00 
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ENSINO SUPERIOR 

Cargo 
Total 

de 
Vagas 

Vagas 

AP  

(*) 

Vagas 

PCD 

(**) 
Carga horária  Salário 

Requisitos mínimos 
exigidos 

Taxa de 
Inscrição 

especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

Médico Anestesista 
(Plantonista) 

10 09 01 
12 horas 
semanais 

R$ 3.936,04 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 

Médico 
Cardiologista 
(Diarista) 

05 05 -- 
20 horas 
semanais 

R$ 4.350,36 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 

Médico Cirurgião 
Pediátrico 
(Plantonista) 

02 02 -- 
12 horas 

semanais 
R$ 3.936,04 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 

Médico Clínico 
Geral (Diarista) 

20 19 01 
20 horas 
semanais 

R$ 4.350,36 

Bacharel em Medicina e 
registro no Conselho 
Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo. 

R$ 55,00 

Médico do 
Trabalho (Diarista) 

02 02 -- 
20 horas 
semanais 

R$ 4.350,36 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 

Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 

Médico 
Endocrinologista 
(Diarista) 

02 02 -- 
20 horas 
semanais 

R$ 4.350,36 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 

Médico Geriatra 
(Diarista) 

01 01 -- 
20 horas 
semanais 

R$ 4.350,36 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 

R$ 55,00 
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ENSINO SUPERIOR 

Cargo 
Total 

de 
Vagas 

Vagas 

AP  

(*) 

Vagas 

PCD 

(**) 
Carga horária  Salário 

Requisitos mínimos 
exigidos 

Taxa de 
Inscrição 

São Paulo. 

Médico 
Ginecologista 
(Diarista) 

20 19 01 
20 horas 
semanais 

R$ 4.350,36 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 

Médico 
Ginecologista 
(Plantonista) 

42 40 02 
12 horas 
semanais 

R$ 3.936,04 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 

Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 

Médico 
Infectologista 
(Diarista) 

01 01 -- 
20 horas 
semanais 

R$ 4.350,36 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 

Médico 
Mastologista 
(Diarista) 

01 01 -- 
20 horas 
semanais 

R$ 4.350,36 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 

Médico 
Neonatologista 
(Plantonista) 

35 33 02 
12 horas 
semanais 

R$ 3.936,04 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 

ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 

Médico 
Neuroclínico 
(Diarista) 

02 02 -- 
20 horas 
semanais 

R$ 4.350,36 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 
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ENSINO SUPERIOR 

Cargo 
Total 

de 
Vagas 

Vagas 

AP  

(*) 

Vagas 

PCD 

(**) 
Carga horária  Salário 

Requisitos mínimos 
exigidos 

Taxa de 
Inscrição 

Médico 
Neuropediatra 
(Diarista) 

01 01 -- 
20 horas 

semanais 
R$ 4.350,36 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 

Médico 
Otorrinolaringologi
sta (Diarista) 

02 02 -- 
20 horas 
semanais 

R$ 4.350,36 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 

Médico Pediatra 
(Diarista) 

30 28 02 
20 horas 
semanais 

R$ 4.350,36 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 

Médico Pediatra 
(Plantonista) 

20 19 01 
12 horas 
semanais 

R$ 3.936,04 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 

Médico 
Pneumologista 
(Diarista) 

03 03 -- 
20 horas 
semanais 

R$ 4.350,36 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 

Médico 
Proctologista 

(Diarista) 

02 02 -- 
20 horas 
semanais 

R$ 4.350,36 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 

atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 

Médico Psiquiatra 
(Diarista) 

08 08 -- 
20 horas 
semanais 

R$ 4.350,36 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 
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ENSINO SUPERIOR 

Cargo 
Total 

de 
Vagas 

Vagas 

AP  

(*) 

Vagas 

PCD 

(**) 
Carga horária  Salário 

Requisitos mínimos 
exigidos 

Taxa de 
Inscrição 

Médico Psiquiatra 

(Plantonista) 
07 07 -- 

12 horas 

semanais 
R$ 3.936,04 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 

Médico 
Radiologista 
(Diarista) 

02 02 -- 
20 horas 
semanais 

R$ 4.350,36 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 

Médico 
Reumatologista 
(Diarista) 

03 03 -- 
20 horas 
semanais 

R$ 4.350,36 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 

Médico Sanitarista 
(Diarista) 

01 01 -- 
20 horas 
semanais 

R$ 4.350,36 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 

Médico Socorrista 
(Plantonista) 

50 47 03 
12 horas 
semanais 

R$ 3.936,04 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 

Médico 
Ultrassonografista 

(Diarista) 

02 02 -- 
20 horas 
semanais 

R$ 4.350,36 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 

atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 

Médico Urologista 
(Diarista) 

01 01 -- 
20 horas 
semanais 

R$ 4.350,36 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 
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ENSINO SUPERIOR 

Cargo 
Total 

de 
Vagas 

Vagas 

AP  

(*) 

Vagas 

PCD 

(**) 
Carga horária  Salário 

Requisitos mínimos 
exigidos 

Taxa de 
Inscrição 

Médico Vascular 

(Diarista) 
02 02 -- 

20 horas 

semanais 
R$ 4.350,36 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 

Médico Verificador 
de Óbito 
(Plantonista) 

01 01 -- 
12 horas 
semanais 

R$ 3.936,04 

Bacharel em Medicina 
com residência médica, 
ou com especialização, 
ou com título de 
especialista na área de 
atuação e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
São Paulo. 

R$ 55,00 

Professor de 
Educação Básica II 
- Educação 
Artística 

63 60 03 
27 horas 
semanais 

R$ 2.210,82 

Formação em docência 
de nível superior, com 
diploma devidamente 
registrado e fornecido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida 
pelo ME, em curso 
específico de graduação 
plena para o exercício na 

Educação Infantil de 4 
(quatro) a 6 (seis) anos, 
no Ensino Fundamental, 
no Ensino Médio e em 
Educação Especial. 

R$ 55,00 

Professor de 
Educação Básica II 
- Educação Física 

43 41 02 
27 horas 
semanais 

R$ 2.210,82 

Formação em docência 
de nível superior, com 
diploma devidamente 
registrado e fornecido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida 
pelo ME, em curso 
específico de graduação 
plena para o exercício na 
Educação Infantil de 4 
(quatro) a 6 (seis) anos, 
no Ensino Fundamental, 
no Ensino Médio e em 
Educação Especial. 

R$ 55,00 

Professor de 
Educação Básica II 
– Inglês 

106 101 05 
27 horas 
semanais 

R$ 2.210,82 

Formação em docência 
de nível superior, com 
diploma devidamente 
registrado e fornecido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida 
pelo ME, em curso 
específico de graduação 
plena para o exercício na 
Educação Infantil de 4 
(quatro) a 6 (seis) anos, 
no Ensino Fundamental, 
no Ensino Médio e em 
Educação Especial. 

R$ 55,00 
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ENSINO SUPERIOR 

Cargo 
Total 

de 
Vagas 

Vagas 

AP  

(*) 

Vagas 

PCD 

(**) 
Carga horária  Salário 

Requisitos mínimos 
exigidos 

Taxa de 
Inscrição 

Procurador – 
Classe I 

05 05 -- 
40 horas 
semanais 

R$ 6.051,89 

Bacharel em Direito, com 
inscrição definitiva da 
Ordem dos Advogados 
do Brasil – OAB/SP e 
possuir 2 (dois) anos de 
experiência profissional 
na área. 

R$ 55,00 

* AP – Ampla concorrência 
** PCD – Pessoas com deficiência 
 
1.4. Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de Brasília/DF. 
1.5. As atribuições dos cargos estão descritas no Anexo VI, deste Edital. 
1.6. O horário de trabalho do Guarda Civil Municipal - 3ª Classe – Feminino/ Masculino será fixado pelo Comandante 
Geral/Diretor do Departamento de Segurança Urbana, de acordo com a natureza e necessidade do serviço, cuja duração será de 
40 (quarenta) horas semanais, sujeito a escalas de revezamento e plantões. 

 
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS  

 
2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler este edital em sua íntegra, tendo conhecimento e estando de acordo com as 
exigências nele contidas, principalmente, as especificadas a seguir, que devem ser comprovadas à época da posse: 
2.1.1. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, amparada pelo Estatuto da Igualdade entre brasileiros e portugueses 
conforme disposto nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição Federal e do Decreto Federal nº 70.436/72; 
2.1.2. Ter, na data da posse, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos ou emancipado nos termos da legislação civil 
vigente, exceto para o cargo de Guarda Civil Municipal - 3ª Classe – Feminino/ Masculino, cujo candidato deve ter idade mínima 
de 21 (vinte e um) anos completos. 
2.1.3. No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar, nos termos do Decreto nº 57.654/66, alterado pelo 
Decreto nº 93.670/86; 

2.1.4. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
2.1.5. Possuir documentação comprobatória, no ato da posse, dos REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para o cargo, conforme 
especificado no Capítulo 1 deste Edital, e a DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA determinada no item 16.5 do Capítulo 16 
deste edital; 
2.1.5.1. Para os cargos de Guarda Civil Municipal - 3ª Classe – Feminino e Guarda Civil Municipal - 3ª Classe – Masculino, é 
obrigatório ter sido considerado RECOMENDADO em investigação social, a ser realizada após a homologação deste concurso, de 
acordo com o estabelecido no Capítulo 13 deste Edital, além de ser considerado APTO no exame médico, de acordo com o 
estabelecido no Capítulo 16 deste Edital, sob pena de eliminação no certame. 
2.1.6. Ter aptidão física e mental e não possuir deficiência física incompatível com o exercício do cargo. 
2.1.7. Não ter sido punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar, por ato lesivo ao 
patrimônio público de qualquer esfera de governo, condenado em processo criminal por prática de crimes contra a administração 
pública, capitulados nos títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492/86 e na Lei nº 8.429/92; 
2.1.8. Não estar, no ato da posse, incompatibilizado para nova nomeação em novo cargo, de acordo com o previsto nos incisos 
XVI e XVII, do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil; 
2.1.9. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos 
acumuláveis previstos na Constituição Federal; 
2.1.10. Não ter sido demitido ou destituído de cargo (servidor público), nas situações previstas no Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Osasco ou em legislação correlata (Lei Complementar nº 138/05); 
2.1.11. Não estar em gozo de auxílio-doença da Previdência Social. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1. As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico http://www.indepac.org.br/concursos/, iniciando-

se no dia 29 de maio de 2017 e encerrando-se no dia 23 de junho de 2017, observado o horário oficial de Brasília/ DF e 
os itens estabelecidos no Capítulo 2. Dos Requisitos Básicos Exigidos, deste Edital. 
3.2. Após o preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição, a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, de acordo com o valor definido no Capítulo 1 deste 
Edital. 
3.3. Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá recolher o valor da taxa de inscrição somente se atender a 
todos os requisitos exigidos para o cargo pretendido. 
3.4. A inscrição do candidato implicará no completo conhecimento e a tácita aceitação das normas legais pertinentes e condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e as condições previstas em Lei, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento. 
3.5. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição através de boleto bancário, pagável em toda a rede bancária, 
com vencimento para o dia 26 de junho de 2017, primeiro dia útil subsequente após a data de encerramento do período de 
inscrição. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra o 
candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente. 
3.5.1. O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico http://www.indepac.org.br/concursos/, até a data de 
encerramento das inscrições e deverá ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição, após a conclusão do preenchimento 
da ficha de solicitação de inscrição on-line. 


