PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL 6-01/2018 - CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Através do presente edital, a Prefeitura Municipal de Guariba/SP, neste ato representada por seu
Prefeito Municipal – DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR, COMUNICA aos candidatos que
quando da realização de inscrição para o Concurso Público nº 001/2018, solicitaram a isenção do
pagamento da taxa de inscrição, porém, deixaram de apresentar os documentos constantes da clausula
3.2.1 do Edital de Abertura do Concurso Público, documentos estes que comprovaram o estado de
“desempregado”, que fica prorrogada a data para cumprimento do disposto na clausula 3.2 do Edital de
Abertura do Concurso Público, conforme segue:
Datas para protocolo dos documentos constantes da Clausula 3.2.1 do Edital de Abertura
do Concurso Público nº 001/2018: dias 14, 15 e 16 de maio, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas.
Local para realização do protocolo – sede da Prefeitura Municipal de Guariba, sita à Avenida
Evaristo Vaz nº 1.190 – centro.
Dos documentos a serem apresentados:
a) Requerimento de Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição (Modelo no Anexo III)
b) Cópia do RG, CPF e comprovante de residência;
c) Cópia da 1ª folha da Carteira de Trabalho onde consta foto e a assinatura;
d) Cópia da folha de Qualificação Civil da Carteira de Trabalho;
e) Cópia da última folha do Contrato de Trabalho com data de entrada e saída, seguida da
próxima página em branco da Carteira de Trabalho;
f) Declaração de que não possui renda de qualquer natureza, não está em gozo de qualquer
benefício previdenciário, de prestação continuada, oferecido por sistema de Previdência Social Oficial
ou privado, e não está recebendo Seguro Desemprego (Anexo III).

Guariba/SP, 08 de Maio de 2018.

FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
Prefeito Municipal

