PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ
COMUNICADO 02
INSTRUÇÕES GERAIS PARA SOLICITAÇÃO DE CANDIDATA LACTANTE
Além das disposições previstas no Edital 01, alterado pelo Edital 03, ambos do Concurso Público nº 01/2022, o
presente Comunicado apresenta as instruções básicas (“passo a passo”) e os procedimentos gerais para
solicitação de amamentação durante a aplicação de provas da candidata lactante.
Seguindo os procedimentos gerais descritos pelo Comunicado 01, a candidata deverá acessar a ÁREA DO
CANDIDATO por meio de login - com o seu CPF e SENHA, clicar no “link” específico “CONDIÇÕES
ESPECIAIS PARA PROVA”. selecionar a opção “lactante” e anexar/enviar os documentos abaixo
na opção “ENVIO DE DOCUMENTOS”:
a) requerimento/declaração de candidata lactante devidamente preenchido, conforme modelo
disponível no anexo único deste Comunicado; e
b) certidão de nascimento do(s) filho(s) amamentado(s), a fim de comprovar a idade máxima de 06
(seis) meses, considerando-se, para tanto, a data da realização da prova objetiva.
IMPORTANTE:
1) O prazo limite para a presente solicitação será até a data do dia 16 de julho de 2022.
2) Havendo mais de um, a candidata deverá anexar a certidão de nascimento de tantos quantos
sejam os filhos a serem amamentados.
3) O descumprimento das presentes instruções acarretará na impossibilidade de exercício ao direito de
amamentação durante a aplicação da prova objetiva.
4) Não serão considerados os documentos entregues por outro meio que não o estabelecido neste comunicado.
Caso a candidata utilize outro meio que não o ora estabelecido terá indeferido seu pedido.
5) Não será aceita em nenhuma hipótese a entrega ou a complementação de documentos fora da forma e do
prazo ora estabelecido.
6) Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, assim como a idoneidade dos
documentos entregues, tornando-se nulos todos os atos deles decorrentes, além de sujeitar-se o candidato
às penalidades previstas em lei, em caso de irregularidade constatada.
Para demais dúvidas e esclarecimento, o candidato (a) poderá entrar em contato com a Planexcon, pelo e-mail:
concurso@planexcon.com.br.
Tatuí, 09 de julho de 2022.

MIGUEL LOPES CARDOSO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ
ANEXO ÚNICO

DECLARAÇÃO DE CANDIDATA LACTANTE

Eu, ............................................................................................, portadora do documento de identidade
nº........................., concorrente o cargo de ................................ do Concurso Público nº 01/2022, residente
na..........................................., nº .........., Bairro ......................., município de...................................., UF.......,
DECLARO para fins do exercício do direito à amamentação durante a realização das provas, que me encontro
na condição de candidata lactante, possuindo o meu respectivo filho a idade limite de 6 (seis) meses de idade.
Assumo neste ato o compromisso de, no dia da aplicação da prova objetiva, indicar uma pessoa acompanhante
que será a responsável pela guarda da criança durante o período necessário, cuja qual terá acesso ao local das
provas até o horário estabelecido para fechamento dos portões e ficará com a criança em sala reservada para
essa finalidade.
Manifesto, ainda, ciência de que o direito de proceder à amamentação poderá ocorrer a cada intervalo de 2
(duas) horas, por até 30 (trinta) minutos, por filho, períodos estes que serão acompanhados por fiscal
especialmente designado.
Atesto que as presentes informações são verídicas, assumindo por elas total responsabilidade, de ordem
criminal, civil e administrativa.
E para constar, lavro a presente.

Tatuí, _____ de _____________ de _______.

____________________________________
Assinatura do Candidato
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