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PROCESSO SELETIVO 003/2017 

 
O Presidente da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco – FITO, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com o item 8.2, do Edital 003/17, que trata do Processo 

Seletivo 003/17, resolve: 

 
I) CONVOCAR os candidatos abaixo descritos para apresentar documentos originais, 

acompanhados de uma cópia que comprove os requisitos para provimento e que deram 

condições de inscrição, conforme  estabelecido no Edital do Processo Seletivo 003/17. 

 
II) Em obediência à rigorosa ordem classificatória por cargo, conforme publicação datada de 

11/01/2018, onde restaram classificados os candidatos aprovados no processo seletivo 003/17, 

e nos termos do item 8.2 do edital 003/17, os candidatos deverão comparecer, no dia e 

horário descritos abaixo, munido dos seguintes documentos: 

 
a) 01 (uma) foto 3X4; 

b) Cédula de Identidade (RG) – cópia simples; 

c) Cadastro de Pessoa Física (CPF) – cópia simples; 

d) Título de Eleitor e Comprovante de votação da última eleição – cópia simples; 

e) Carteira do PIS/PASEP (cópia simples) ou original da Pesquisa Cadastral expedida pela Caixa 

Econômica Federal; 

f) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

g) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (se viúvo, apresentar a Certidão de Óbito e se 

divorciado, apresentar a Averbação) – cópia simples; 

h) Certidão de nascimento de filhos menores que 14 anos (se houver) – cópia simples; 

i) Certificado de Reservista (idade até 45 anos) – cópia simples; 

j) Comprovante de endereço (conta de luz, água ou telefone) – cópia simples; 

k) Currículo; 

l) Comprovante da escolaridade declarada – cópia simples; 

m) Atestado de Antecedentes Criminais; 

n) Certidão expedida pelo Órgão competente, indicando o tipo de aposentadoria (somente para 

os aposentados em cargo/emprego/função públicos, desde que os cargos estejam 

previstos nas acumulações legais previstas na Constituição Federal). 

 

Polivalente Sala Dia Horário Classificação 

Lilian Maria Mendes D. Gonçalves Coordenação Pedagógica 30/01/2018 09:00 8º 

 

 
Osasco, 30 de janeiro de 2018. 

Presidente da FITO e da Comissão do Processo Seletivo 003/2017. 
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