CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DE
ASSISTENTE DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS I – SEGMENTO: GESTÃO ADMINISTRATIVA
EDITAL Nº 2 – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DE 23 DE MARÇO DE 2016
A Secretaria Municipal de Gestão – SMG, da Administração Direta da Prefeitura do Município de
São Paulo – PMSP, torna pública a inclusão da jornada de trabalho no item 2 do Edital nº 1 – Prefeitura
do Município de São Paulo, de 19 de março de 2016, bem como a retificação dos subitens 6.3, 7.4.10.2,
7.4.10.6, 12.5 e 15.3.10 do referido edital, permanecendo inalterados os demais itens e subitens.
[...]
2 DO CARGO DE ASSISTENTE DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS I – SEGMENTO: GESTÃO
ADMINISTRATIVA
[...]
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
[...]
6.3 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, enviar cópia digitalizada
legível da autodeclaração assinada de que é negro, negra ou afrodescendente da cor preta ou parda,
conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
constante no do Anexo II deste edital, por meio de link específico, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/pref_sp_16 até o dia 7 de abril de 2016.
[...]
7.4.10.2 O candidato que solicitar atendimento especial na forma estabelecida no subitem 7.4.10.1
deste edital deverá enviar por meio de link específico, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/pref_sp_16, cópia digitalizada legível do CPF, bem como do laudo
médico com CRM, emitido nos últimos 12 meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência
(quando for o caso), com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doenças (CID-10), que justifique o atendimento especial solicitado.
[...]
7.4.10.6 A documentação para solicitação de atendimento especial de que tratam os subitens 7.4.10.2,
7.4.10.3, 7.4.10.4 e 7.4.10.5 deverá ser enviada, até o dia 7 de abril de 2016, por meio de link específico
no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pref_sp_16. Após esse período, a
solicitação será indeferida.
[...]
12.5 Obedecidos os critérios estabelecidos neste edital, os candidatos serão classificados até a 4.000ª
(quatro milésima) posição para a lista geral, até 200ª (ducentésima) posição para a lista específica de
pessoas com deficiência e até 800ª (octingentésima) posição para a lista específica de negros, negras ou
afrodescendentes.
[...]
15.3.10 Possuir, no ato da posse, certificado de conclusão de ensino médio (antigo segundo grau) ou
equivalente, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC);
[...]
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