
PREFEITURA DA ESTANCIA TURfSTICA DE ITU 

CONCURSO PUBLICO CPPETI 001/2021 

HOMOLOGA~AO 

A PREFEITURA DA ESTANCIA TURlSTICA DE ITU em vista do que consta no Edita l de Concurso Publico 

CPPETI 001/2021, torna publica a Homologa~ao da Class ifica<;:ao Final dos Ca rgos abaixo conforme 

divulga<;:ao realizada no site www.shdias.com.br em 23/02/2022: 

201- AJUDANTE DE SERVI<;OS GERAIS 
202 - AUXILIAR DE MONITOR DA EDUCA<;AO BASICA 

203- AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 

204- OFICIAL DE CONSERVA<;AO PREDIAL - ELETRICISTA 

205 - OFICIAL DE CONSERVA<;AO PREDIAL - HIDRAULICO- NAO HOUVE candidatos classificados 

206- OFICIAL DE"CONSERVA<;AO PREDIAL - MARCENEIRO- NAO HOUVE candidatos class ificados 

207 - OFICIAL DE CONSERVA<;AO PREDIAL- PEDREIRO- NAO HOUVE candidatos class ificados 

208- OFICIAL DE CONSERVA<;AO PREDIAL- PINTOR 

209- TELEFONISTA 

301- AGENTE ADMINISTRATIVO 

302- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

303- CUIDADOR- NAO HOUVE candidatos classificados 

304 - INSPETOR DE ALUNOS 

305 - RECEPCIONISTA 

401- FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

402- FISCAL DE VIGILANCIA SANIT-ARIA 

403 -INSTRUTOR TECNICO DE FORMA<;AO PROFISSIONAL- EDUCA<;AO- DESENHO TECNICO MECANICO 

404- INSTRUTOR TECNICO DE FORMA<;AO PRO FISSIONAL- EDUCA<;AO - MARCENARIA- NAO HOUVE 
candidatos classificados 

405 - TECNICO DE ENFERMAGEM 

406 - TECNICO DE LABORATORIO 

407 - TECNICO EM INFORMATICA- PROCESSAMENTO 

408- TECNICO EM RADIOLOGIA 

501 - AGENTE FISCAL TRIBUTARIO 

502- BIOMEDICO 

503 - FARMACEUTICO 

504 - NUTRICIONISTA 

505 - PROFESSOR DE EDUCA<;AO FfSICA 

601- PROFESSOR ADJUNTO 

602 - PROFESSOR PEB I 

603- PROFESSOR PEB II - EDUCA<;AO FfSICA 

604- PROFESSOR PEB II -INGLES 

605- PSICOPEDAGOGO ESPECIALISTA 

701- MEDICO ACUPUNTURISTA- (MTC) 

702- MEDICO ANESTESISTA 

703- MEDICO CARDIOLOGISTA 

704- MEDICO CIRURGIAO GERAL 

705- MEDICO CIRURGIAO PLASTICO 

706 - MEDICO CLfNICO GERAL 

707 - MEDICO GINECOLOGISTA 

708- MEDICO HOMEOPATA 

709- MEDICO NEUROLOGISTA-ADULTO 

710- MEDICO NEUROLOGIST A -INFANTIL 



711- MEDICO OFTALMOLOGISTA 
712- MEDICO ORTOPEDISTA 
713- MEDICO PLANTONISTA CLfNICO 
714- MEDICO PLANTONISTA PEDIATRA 
715- MEDICO PNEUMOLOGISTA- ADULTO- NAO HOUVE candidates classificados 
716- MEDICO PSIQUIATRA- ADULTO 

717- MEDICO REUMATOLOGISTA- NAO HOUVE candidates classificados 
718- MEDICO UROLOGIST A 

Outrossim, reafirma os termos do Edital CPPETI 001/2021: 

Do Item- "DA VALIDADE DO CONCURSO PUBLICO": 

• 0 presente Concurso Publ ico tera val ida de de 2 (dais) a nos, a contar da data de homologa~ao de 
cada Cargo, podendo ser prorrogado, a criteria da Prefeitura da Estancia Turistica de ltu, por igual 
perfodo. 

Do Item- "DA CONVOCA~O PARA NOMEAf;AO": 

• A convoca~ao para Nomea~ao obedecera rigorosamente a ordem de classifica~ao final, nao 
gerando ao candidate aprovado, ah~m do numero de vagas, o direito a Nomea!;aO. Os classificados no 
presente Concurso Publico somente serao convocados par ato discricionario vinculado a conveniencia e 
oportunidade par parte da Administrar;:ao Publica Direta. 

• A data para entrada em exerdcio dos candidates convocados sera defini da pel a Prefeitura da 
Estancia Turistica de ltu em atendimento as suas necess idades e conveniencias. 

• 0 processo de convocar;:ao para Nomear;:ao dos candidates aprovados aos Cargos constantes no 
Edital e de exclusiva responsabilidade da Prefeitura da Estancia Turistica de ltu. 

• 0 candidate aprovado sera convocado pelo correio, mediante telegrama au qualquer outro meio 
de convocar;:ao habil e eficaz, a criteria da Administrar;:ao, e tera 10 (dez) dias uteis do recebimento do 
telegrama para comparecer a Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura, para assinatura do tftulo de 
nomear;:ao e ciencia da documentar;:ao de admissao a ser entregue, sob pena de preclusao e perda da 
vaga. 

• Ap6s a assinat ura do tftulo de nomear;:ao, o candidate tera 10 dias uteis para entrega da 
documentar;:ao de admissao. 0 nao recebimento do telegrama ou imposs ibilidade de envia-lo, devido a 
existencia de inconsistencia na inscricao, implicara na publicacao em jornal local, de livre escolha da 
Prefeitura da Estancia Turistica de ltu . devendo o candidate proceder de acordo com a notificacao 
publicada, sob pena de preclusao e perda da vaga. 

• 0 primeiro classificado com deficiencia de cada cargo do concurso publico sera nomeado para 
ocupar a 5!! vaga aberta, quando existir ou em caso de aumento do numero de vagas para cada Cargo, 
enquanto os demais class ificados com deficiencia serao nomeados a cada interval a de 21 vagas providas 
em cada Cargo. 

• 0 cand idate class ificado obrigar-se-a a manter, durante o prazo de val idade deste Concurso o seu 
enderer;:o atua lizado para eventuais convocar;:oes, junto a Diretoria de Gestao Pessoal da Prefeitura da 

Estancia Turistica de ltu, nao lhe cabendo qualquer reclamar;:ao caso nao seja possfvel ao 6rgao 
competente convoca-lo par falta da citada atualiza~ao. 

• 0 candidate deficiente podera ser submetido a junta medica, quando do exame admissional, que 
atestara sea deficiencia e compatfvel com as atribuir;:oes e requi sites do Cargo. 

• Ap6s a homologar;:ao do ref erido Concurso Publico todas as informa~oes referentes ao 
acompanhamento das Nomear;:oes devem ser solicitadas juntamente a Prefeitura da Estancia Turistica 
de ltu atraves de seus canais de comunicar;:ao. 



• Para efeito de ingresso na Prefeitura da Estancia Turfstica de ltu, o candidato aprovado e 
classificado ficara obrigado a comprovar, junto a Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura da 
Estancia Turfstica de ltu, que satisfaz as exigencias deste Edita l, bem como submeter-se a teste medico, 

e ser considerado apto neste, para o exercicio do Cargo, sob pena de nao ser nomeado . 

• 0 candidato que nao atender qualquer item da convoca~ao do edital estara automaticamente 
exclu fdo do Concurso Publico. 

• Quando de sua Nomea~ao, o candidato devera comprovar, atraves da apresenta~ao da 
documenta<;ao habil, que possui os requisitos e habilita~oes exigidas no Edita l. A nao comprova~ao, ou 
ainda, a apresenta~ao de documentos que nao comprovem o preenchimento dos requisitos e 
habilitat;ao exigidos, implicara na sua desclassifica~ao, de forma irrecorrfvel, sendo considerada nula a 
sua inscri~ao e todos os atos subsequentes praticados em seu favor. 

• E facultado a Prefeitura da Estancia Turlstica de ltu exigir dos cand idatos classificados, a lem dos 
documentos elencados no Item 02.02. do Edital, outros documentos comprobat6rios. Os candidatos 
classificados deverao apresentar documentos comprobat6rios de suas respectivas habilita~oes legais 
para o respectivo Cargo, conforme Item 02. do Edital. 

ltu, 5 de ma rt;o de 2022. 


