CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2016
COMUNICADO Nº 01/2016
SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS
CARGOS DE ADVOGADO E ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
A Câmara Municipal de Osasco, em virtude de decisão judicial constante do Processo Digital nº 101836056.2016.8.26.0405, COMUNICA as alterações que foram realizadas nos cargos de Advogado e Assessor de
Comunicação Social referentes ao Concurso Público Edital nº 01/2016, as quais estão estabelecidas a seguir:
1) O cargo de Advogado foi alterado para Assessor Técnico de Mesa com as seguintes especificações:
Número de
Nomenclatura do Cargo
Carga Horária
Requisitos para Provimento
Vagas
40 horas
Diploma de nível universitário em
Assessor Técnico de Mesa
2
semanais
Direito e inscrição na OAB
Descrição do Cargo: Supervisionar os pareceres técnicos e as consultas emitidas às proposições sujeitas ao
devido processo legislativo, elaboradas pelas comissões permanentes e especiais ou formuladas pela Mesa
Diretora e demais Vereadores; Assessorar a Presidência e demais Membros da Mesa Diretora nas sessões
ordinárias, extraordinárias, especialmente em questões relativas ao cumprimento do Regimento Interno da
Câmara e a Lei Orgânica do Município de Osasco e, quando necessário, nas solenes; Elaborar pauta a ser
apreciada nas sessões da Câmara; Executar outros serviços na área técnica-legislativa, quando solicitadas pelo
Presidente, pela Mesa Diretora ou pelo Diretor-Secretário.
2) Para o cargo de Assessor de Comunicação Social, foram extintas as 29 (vinte e nove) vagas das 30 (trinta)
vagas disponíveis no Edital de Abertura de Inscrições nº 01/2016, ficando disponível somente 1 (uma) vaga para
provimento efetivo.
Em virtude das alterações divulgadas neste comunicado, se faz necessário a divulgação de novo edital de
abertura de inscrições no qual será designado como “EDITAL Nº 02/2016”.
Os candidatos inscritos nos cargos acima supracitados, no Edital nº 01/2016, estarão automaticamente inscritos
no Concurso Público nº 02/2016, os quais deverão comparecer para realizar a Prova na data prevista 27 de
novembro de 2016.
O candidato que não tem mais interesse em participar do Concurso Público, poderá solicitar a devolução da taxa
de inscrição no valor de R$ 76,00 (setenta e seis reais), até o dia 14 de outubro de 2016.
A solicitação de devolução da taxa de inscrição deverá ser enviada através do e-mail
devolucao@institutomais.org.br, devendo obrigatoriamente constar o nome completo do candidato, n° do RG,
n° do CPF, n° de inscrição e os dados bancários, para a respectiva devolução.
O candidato que não fizer solicitação de devolução da taxa de inscrição, dentro do prazo estabelecido neste
Comunicado, estará automaticamente inscrito no concurso nº 02/2016, devendo comparecer para realizar a Prova
na data prevista 27 de novembro de 2016, não podendo solicitar tal devolução posteriormente.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido presente comunicado.
Osasco, 16 de setembro de 2016.

JAIR ASSAF
Presidente da Câmara Municipal de Osasco

