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ESTADO DE SÃO PAULO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 

 
CONCURSO PÚBLICO 

 
EDITAL Nº 01/2016 

 
A Câmara Municipal de Araraquara e o IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, COMUNICAM que 
foram efetuadas as seguintes alterações no Edital de Abertura em Epígrafe. 
 
1.  Alterar no item 2.1 do Quadro de Vagas os requisitos mínimos dos cargos Assistente de Cerimonial e Assistente de 
Tradução e Interpretação - LIBRAS para: 
 

Assistente de Cerimonial: Ensino Superior Completo em Comunicação Social ou Turismo com Certificação de 
Conclusão de Curso de Cerimonial Público. 
 
Assistente de Tradução e Interpretação – LIBRAS: Ensino Superior Completo com Habilitação Específica na Área 
de Atuação ou Certificação conferida por exame Prolibras/MEC - com Proficiência em Tradução e Interpretação 
de Libras – Língua Portuguesa e Curso de Instrutor de Libras ou Assistente Educacional de Libras, promovido por 
instituição reconhecida. 

 
2. Alterar as datas dos itens 4.3.1, 4.3.7 alinea “b” e 4.3.13 para: 
 

4.3.1. Para a realização da solicitação de isenção do pagamento da inscrição, o candidato deverá preencher o 
formulário de inscrição, via Internet, no endereço eletrônico www.ibfc.org.br no período da 00h00 do dia 
18/04/2016 até às 23h59min do dia 01/05/2016, observado o horário de Brasília, no qual deverá se enquadrar 
em uma das seguintes condições:  
 
4.3.7. O doador de sangue para requerer a isenção do pagamento do valor de inscrição deverá obedecer aos 
seguintes procedimentos: 
b) O envelope deverá conter a referência “Isenção – Doador de Sangue” e ser postado ou entregue até o dia 
02/05/2016. 
 
4.3.13. O resultado da análise do requerimento de isenção do pagamento do valor de inscrição será divulgado no 
endereço eletrônico do IBFC www.ibfc.org.br, na data prevista de 06/05/2016, onde constará listagem dos 
candidatos por nome em ordem alfabética e apresentando a informação sobre deferimento ou indeferimento.  

 
3. Permanecem inalterados os demais itens do Edital de Abertura em Epígrafe. 
 
 

Araraquara, 15 de abril de 2016. 
 

 


