
Página 1 de 1 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

EDITAL Nº 01/2015 - GERAL 
EDITAL Nº 02/2015 - ÁREA DA EDUCAÇÃO 

EDITAL Nº 03/2015 - ÁREA DA SAÚDE 
 

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES 
 

A Prefeitura Municipal de Fernandópolis e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC tornam pública a 

prorrogação do período de inscrição e datas subsequentes dos editais nº. 01/2015 (Geral), nº. 02/2015 (Área da 

Educação) e nº. 03/2015 (Área da Saúde) do Concurso Público para o preenchimento de vagas e formação de 

cadastro reserva para os cargos de Nível Fundamental, Nível Médio, Nível Técnico e Nível Superior, conforme a 

seguir: 

 
1. Os itens abaixo passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

5.2.1. As inscrições para o Concurso serão efetuadas, exclusivamente, nas formas descritas neste Edital, e 
iniciarão a partir da 00:00h do dia 23/09/2015 até às 23h59min do dia 25/10/2015, sendo o dia 26/10/2015 o 
último dia para o pagamento do boleto bancário, observado o horário de Brasília-DF. 
 
5.2.11. A partir de 28/10/2015 o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico www.ibfc.org.br através das 
inscrições efetivadas, se os dados da inscrição foram recebidos e o pagamento processado. Em caso negativo, o 
candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC do IBFC, pelo telefone 
(11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 9 às 17 horas (horário de Brasília - DF), para verificar o 
ocorrido.  
 
6.6. Para solicitar inscrição na reserva de vagas, o candidato com deficiência deverá encaminhar ou entregar até 
o dia 26/10/2015, via SEDEX, correspondência com registro de Aviso de Recebimento (AR) ou entregue 
pessoalmente ao IBFC, Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara Agrindus – Taboão da Serra – SP – CEP: 
06763-020, os documentos a seguir: 
 
7.2.1. O candidato que, por qualquer razão, passe a necessitar de condições especiais para a realização das 
provas, deverá encaminhar, até o dia 26/10/2015, via SEDEX ou correspondência com registro de Aviso de 
Recebimento (AR) ou entregue pessoalmente, ao IBFC, situado à Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86, Chácara 
Agrindus, Taboão da Serra – SP – CEP: 06763-020 o requerimento de condição especial Anexo II devidamente 
preenchido e assinado. 

 
      Anexo II: (Modelo de requerimento de prova especial ou de condições especiais) alterar a data de postagem 

para 26/10/2015. 
 
2. Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas nos Editais de Abertura do Concurso Público. 

 
3. Este Edital entra em vigor na data de sua divulgação, revogadas as disposições contrárias. 
 
 

Fernandópolis, 16 de outubro de 2015. 

http://www.ibfc.org.br/

