COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSO PÚBLICO
REALIZAÇÃO: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-IBAM
EDITAL RESUMO DE CONCURSO PÚBLICO PMCA 002/2021
PÉRICLES GONÇALVES, Prefeito do Município de Capela do Alto, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal,
resolve tornar pública a abertura das inscrições ao concurso Público de Provas Objetivas e de Títulos,
para provimento de empregos públicos de Guarda Civil Municipal-Feminino e Guarda Civil
Municipal-Masculino, vagas em vacâncias relacionadas na Tabela do item 1.2., nesta data, e mais as
que vagarem ou forem criadas no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Capela do Alto/SP,
durante o prazo de validade do Concurso Público, bem como para formação de cadastro de reserva,
para contratação com vinculo de trabalho por prazo determinado ou contratação temporária, durante o
prazo de vigência do presente Concurso publico. O período de inscrições inicia às 09:00hs do dia 25
de outubro de 2021 e se encerra dia 25 de novembro de 2021, através do site www.ibamspconcursos.org.br. A execução técnico-administrativa do certame será realizada pelo INSTITUTO
BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-IBAM, o qual se regerá pelas instruções
contidas no Edital Completo. A divulgação oficial, deste Edital, do Edital Completo e dos demais
editais relativos às etapas deste Concurso Público dar-se-á com a afixação no quadro de avisos da
Prefeitura do Município de Capela do Alto- SP, DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO e
os seus extratos serão publicados no Jornal “CRUZEIRO DO SUL- DE SOROCABA”, DIÁRIO
OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO
MUNICÍPIO e também, na integra, na internet, nos sites do IBAM www.ibamsp-concursos.org.br e da
Prefeitura Municipal www.capeladoalto.sp.gov.br. Capela do Alto, 23 de outubro de 2021. PÉRICLES
GONÇALVES, Prefeito do Município de Capela do Alto, Comissão Fiscalizadora do Concurso,
IBAM.

