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A Prefeita Municipal de Itirapina, Sra. Maria da Graça Zucchi Moraes, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação vigente, RETIFICA o Edital do Processo Seletivo nº 001/2021, da seguinte 
maneira:  

 
 

ONDE SE LÊ:  
 

                                                  CAPÍTULO 6 – DOS REQUISITOS PARA O ESTÁGIO   
 

 
6.1- São requisitos para inscrição no processo seletivo: 

 
a) ser aluno, regularmente matriculado e com frequência efetiva, no curso de Direito das instituições de ensino 
superior com reconhecimento pelo MEC; 
 
b) haver concluído ou estar cursando, na data da posse, o  terceiro, o quarto ou o quinto ano do curso de Direito e 
estar devidamente matriculado em uma das instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo MEC; 

 
6.2- Não podem concorrer os estudantes que estejam cursando o último semestre do curso de Direito, considerando-

se que o termo de compromisso será assinado por prazo mínimo de 06 (seis) meses, prorrogável ou rescindível a 
critério da Procuradoria Geral do Município e nos termos da Lei Municipal 2.485/11. 
 
6.3- O estágio somente será concedido ao candidato aprovado e que atenda aos requisitos previstos no item 6.1. 

 
 

LEIA-SE:  
 

                                                  CAPÍTULO 6 – DOS REQUISITOS PARA O ESTÁGIO   
 

 
6.1- São requisitos para inscrição no processo seletivo: 

 
a) ser aluno, regularmente matriculado e com frequência efetiva, no curso de Direito das instituições de ensino 
superior com reconhecimento pelo MEC; 
 
b) haver concluído ou estar cursando, na data da posse, o segundo, o  terceiro, o quarto ou o quinto ano do curso 

de Direito e estar devidamente matriculado em uma das instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo MEC; 
 
6.2- Não podem concorrer os estudantes que estejam cursando o último semestre do curso de Direito, considerando-

se que o termo de compromisso será assinado por prazo mínimo de 06 (seis) meses, prorrogável ou rescindível a 
critério da Procuradoria Geral do Município e nos termos da Lei Municipal 2.485/11. 
 
6.3- O estágio somente será concedido ao candidato aprovado e que atenda aos requisitos previstos no item 6.1. 

 

  

 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Itirapina/SP, 20 de outubro de 2021.  

MARIA DA GRAÇA ZUCCHI MORAES 

Prefeita 
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