Prefeitura Municipal de Guariba
Estado de São Paulo

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013
O Prefeito Municipal de Guariba, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais nos termos
inciso II do Art. 37 da Constituição Federal, sob a organização da empresa Aplicativa Serviço de Apoio e
Gestão Administrativa, com a supervisão da Comissão Fiscalizadora nomeada pela Portaria nº 17.920 de
30 de setembro de 2.013, torna pública a abertura das inscrições para o Concurso Público de provas e
títulos para provimento dos Empregos Públicos para seu quadro de pessoal, que será provido pelo regime
jurídico dos servidores públicos do Município de Guariba.
As inscrições serão recebidas impreterivelmente no período de 29 de outubro a 01 de
novembro de 2.013 por meio do endereço eletrônico (www.aplicativaassessoria.net).
O candidato que não tiver acesso à internet poderá optar pela inscrição presencial que será
recebida, no período de 29 de outubro a 01 de novembro de 2.013, exceto sábados, domingos
e feriados, das 9h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, no Centro de Formação e
Apoio aos Professores de Guariba “Profª. Marlene Toniatti Garavello”, localizado na Avenida
Doutor Sobral Netto, nº 236, Centro, Guariba/SP.
A taxa de inscrição para Nível Superior será de R$ 60,00 (sessenta) reais, para provimento dos
Empregos Públicos de Engenheiro Civil, Médico Clínico Geral, Médico do PSF, Médico Neurologista, Médico
Ortopedista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico Urologista, Nutricionista e Procurador Municipal,
Nível médio a taxa de inscrição será de R$ 45,00 (quarenta e cinco) reais para provimento dos
Empregos Públicos de Telefonista e Vigilante sanitário e para Nível Fundamental a taxa de inscrição
será de R$ 30,00 (trinta) reais, para o Emprego Público de Padeiro.
As provas estão previstas para o dia 17 de novembro de 2.013, em horário e local a ser
definido em Edital de Convocação, que será publicado no dia 08 de novembro 2013 em jornal
oficial com circulação no Município e divulgado nos sites www.guariba.sp.gov.br e
www.aplicativaassessoria.net.
ATENCÃO: O Edital do Concurso Público nº 01/2013, em sua íntegra, com dados inclusive sobre os
portadores de deficiência, remuneração inicial, jornada de trabalho, pré-requisitos, documentos
necessários para a inscrição, pedido de isenção da taxa de inscrição, etapas do concurso, conteúdo
programático, critérios de classificação, prazos demais condições, estará disponível nos endereços
eletrônicos da empresa realizadora do certame e da Prefeitura Municipal de Guariba
(www.aplicativaassessoria.net e www.guariba.sp.gov.br), a partir do dia 21 de outubro de 2013.
Os candidatos habilitados serão admitidos segundo a necessidade de pessoal e disponibilidade
orçamentária da Prefeitura Municipal de Guariba, obedecendo á ordem de classificação final, podendo os
remanescentes ser aproveitados dentro do prazo de validade do Concurso Público, à medida que forem
vagando ou sendo criados novos cargos.
O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam fazendo
parte integrante deste Edital.

Guariba/SP, 18 de outubro de 2013.

Hermínio de Laurentiz Neto
Prefeito Municipal de Guariba/SP

