PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL Nº 2-01/2017 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º
1/2017

A Prefeitura Municipal de Guariba/SP, visando ampliar a quantidade de candidatos para o
Concurso Público supra mencionado, COMUNICA A RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE
ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017, para fins de prorrogação do prazo das
inscrições, conforme segue:
Item 3 – DAS INSCRIÇÕES:
“3.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente, via internet, no site www.sawabonaconcursos.com.br,
no período de 08 de julho a 21 de julho de 2017, devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma:
(...)”
Item 3.2.2 – DAS REGRAS PARA FAZER JUS AO BENEFÍCIO:

“(...)
h) Os documentos relacionados no item 3.2.1 deste edital deverão ser entregues até 02 (dois) dias
úteis posteriores ao encerramento das inscrições na Prefeitura Municipal de Guariba, sita à Av. Evaristo Vaz, nº

1.190 – centro (dias 24 e 25 de julho de 2.017).
i) O candidato deverá, no dia 28 de julho de 2017 comparecer na sede da Prefeitura Municipal de
Guariba no horário das 13h00 às 17h00, para verificar o resultado da solicitação pleiteada.
j) O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção do valor do
pagamento da taxa de inscrição, deverá protocolar na sede da Prefeitura Municipal de Guariba, nos dias 31 de julho e 01
de agosto de 2017, no horário das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00.
k) A partir das 10h00 do dia 03 de agosto de 2017, estará disponível na sede da Prefeitura Municipal
de Guariba, o resultado do recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção do valor de pagamento da taxa de
inscrição.
l) O candidato que tiver o pedido de isenção indeferido, caso queira participar do concurso, para fins de
efetivação de sua inscrição, deverá realizar o pagamento da taxa da inscrição, através de DEPÓSITO BANCÁRIO
IDENTIFICADO, na Caixa Econômica Federal – banco 104 - agência nº 2162, operação 006 - conta corrente nº
0000046-5, podendo ser realizado o depósito bancário identificado nas Casas Lotéricas.
m) Após efetivação do depósito bancário identificado, o candidato deverá apresentar o comprovante de
depósito na sede da Prefeitura Municipal de Guariba, até as 17h00 do dia 04 de agosto de 2.017.
n) O candidato que não efetivar a inscrição mediante o recolhimento do respectivo valor da taxa de
inscrição, mediante depósito bancário IDENTIFICADO, terá o pedido de inscrição invalidado, ficando impossibilitado
de realizar as provas do presente concurso público.”

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão da prorrogação do prazo das inscrições, o cronograma de execução dos
procedimentos do presente concurso público passa a vigorar com as seguintes datas:

PREVISÃO DE CRONOGRAMA
DESCRIÇÃO
Publicação do Edital – divulgação nos sites (empresa e Prefeitura)
Publicação do Edital Resumido no Jornal Guariba Noticias
Período de Inscrições
Apresentação Documentação de Isenção
Análise das isenções pela Comissão do CP 01/2017
Publicação da Homologação das Inscrições – divulgação nos sites
Publicação das Inscrições Indeferidas no Jornal Guariba Noticias
Recurso - das Inscrições
Análise dos recursos
Publicação dos Resultados dos Recursos (sites)
Publicação do Edital de Inscrições que foram deferidas a partir da
interposição de recursos no Jornal Guariba Noticias
Data da realização das provas para todos os Cargos
Divulgação do Gabarito Preliminar (site – 8 horas)
Recurso do Gabarito
Prova Prática
Recurso Prova Prática
Classificação Parcial (site)
Recurso – Classificação Parcial.
Classificação Final nos sites
Classificação Final no Jornal Guariba Notícias
Decreto de Homologação do Concurso

DATA
07/07/2017
08/07/2017
08 a 21/07/2017
24 e 25/07/2017
26 e 27/07/2017
28/07/2017
29/07/2017
31/07 e 01/08/2017
02 e 03/08/2017
04/08/2017
05/08/2017
20/08/2017
21/08/2017
22 e 23/08/2017
27/08/2017
28 e 29/08/2017
01/09/2017
04 e 05/09/2017
08/09/2017
09/09/2017
15/09/2017

O cronograma apresentado trata-se de uma previsão para execução das atividades
inerentes ao Concurso Público, podendo as datas sofrer alterações segundo as necessidades da
Prefeitura Municipal de Guariba e a Empresa Sawabona Concursos e Capacitação.
Qualquer alteração
http://sawabonaconcursos.com.br/
http://www.guariba.sp.gov.br/ .

no presente cronograma será divulgada nos sites
e na Prefeitura Municipal de Guariba – SP

Ficam mantidas todas demais disposições do Edital nº 001/2017, que não conflitarem com
as alterações previstas neste edital de retificação.
Guariba/SP, 14 de julho de 2017.

FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
Prefeito Municipal

