PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

EDITAL DE RECONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE TÍTULOS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017

A Prefeitura do Município de Araraquara, através da Secretaria de Gestão e Finanças, no
uso de suas atribuições e em consonância com a Legislação Federal, Estadual e Municipal,
considerando Inquérito Civil nº 14.0195.0001750/2018-2 da Promotoria de Justiça de
Araraquara – Guichê 059.155/2018 e retificação do item 4.38 do Edital de abertura de
Abertura do Concurso Público, publicada em 07/12/2018, RECONVOCA os candidatos
aprovados na prova objetiva, para envio dos documentos que compreendem a PROVA DE
TÍTULOS, conforme segue:
1. Os candidatos aprovados que se considerarem prejudicados devido a retificação do
Edital, poderão enviar títulos de Curso de Pós-Graduação Latu Sensu, conforme instruções
contidas no capítulo 4 do Edital de abertura do Concurso Público, no período de 11 a 17 de
dezembro de 2.018, impreterivelmente, através dos Correios, endereçado à GL
CONSULTORIA-SP, de acordo com modelo abaixo:
Modelo do Envelope para envio do formulário acompanhado de títulos:
A GL Consultoria
Edital 001/2017 – Prefeitura de Araraquara/SP
Inscrição nº .............
ENTREGA DE TÍTULOS
Caixa Postal 121
Bady Bassitt / SP - CEP 15115-000
2. Os títulos de Pós Graduação Latu Sensu em Educação já apresentados, não
deverão ser reenviados, pois serão mantidos para fins de pontuação.
3. Em hipótese alguma, serão aceitos títulos postados após a data limite estabelecida ou em
desacordo com o disposto no capítulo 4.
4. Não haverá desclassificação do candidato pela não apresentação dos títulos.
5. Não serão aceitos títulos de mestrado e doutorado.
6. A presente reabertura da fase de apresentação de títulos não se destina àquelas
hipóteses em que houve a entrega do título respectivo e o posterior indeferimento da
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pontuação por

motivos

formais,

tais

como intempestividade,

ausência

de

autenticação e outras razões da mesma natureza.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, aos 06 (seis) de dezembro de 2.018
(dois mil e dezoito).

JULIANA PICOLI AGATTE
Secretária Municipal de Gestão e Finanças
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