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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

RETIFICAÇÃO Nº 2 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2018 

 

A Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação 
vigente, torna público que retifica o Edital nº 02/2018, conforme estabelecido a seguir:  

  

NO CAPÍTULO XI – DA INVESTIDURA NO CARGO, ITEM 11.4, leia-se como consta e não como constou:  

 

11.4. Os candidatos convocados em conformidade com o item 11.2 e subitem 11.2.1 deverão obedecer aos prazos e 
horários estabelecidos na convocação, devendo apresentar os documentos discriminados a seguir:  

 

a) declaração de vínculos empregatícios anteriores (fornecido pelo Departamento de Gestão de Pessoas); 

b) inscrição no PIS/PASEP atualizado (cópia simples); 

c) 02 (duas) fotos ¾ recente; 

d) comprovante de residência atualizado; 

e) atestado de antecedentes criminais – (original); 

f) RG e CPF (cópia autenticada); 

g) Título de Eleitor (cópia autenticada) com comprovante de votação da última eleição ou justificativa; 

h) Carteira de Reservista (se do sexo masculino) – (cópia autenticada); 

i) Carteira Nacional de Habilitação, na validade, quando exigido – (cópia autenticada); 

j) Certidão de Nascimento ou Casamento e RG do cônjuge ou companheiro(a) – (cópia autenticada); 

k) Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 (quatorze) anos – (cópia autenticada); 

l) Carteira de vacinação dos filhos menores de 07 (sete) anos – (cópia autenticada); 

m) Declaração de bens ou última Declaração de Imposto de Renda; 

n) Declaração de dependentes para efeitos de Imposto de Renda; 

o) Diploma ou Histórico Escolar – (cópia autenticada); 

p) Registro no Conselho de Classe (quando o cargo exigir) – (cópia autenticada); 

q) Declaração de acúmulo de cargos e proventos; 

r) Declaração de vínculo e/ou exoneração de outros órgãos públicos; 

s) Declaração de não estar respondendo a processo relativo ao exercício da profissão; e 

t) Declaração de antecedentes de saúde para o ingresso no serviço público. 

 

 

RIO CLARO/SP, 27 de julho de 2018. 

 

JOÃO TEIXEIRA JUNIOR 

PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/SP 


