
 
 

1ª Rerratificação do Edital Nº 
001/2021, de 04/02/2021 

 

Dispõe sobre a realização de Processo Seletivo Simplificado para o ano letivo de 2021. 

 

O Prefeito Municipal de Guapiara no uso de suas atribuições legais e 

Considerando a necessidade rerratificar parte o Edital Nº 001/2021, de 04/02/2021 

Resolve: 

1. Retificar Item 4.2 e seus itens: 

Onde se lê: 

“4.2. Para concorrer ao processo seletivo o candidato deverá se enquadrar nas condições 

previstas nas alíneas “a” e “b” e apresentar documentação previstas nas alíneas “c” e “d”, 

sendo certo que somente poderá concorrer a um único cargo. 

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da 

Constituição Federal da República e demais disposições da Lei, no caso de estrangeiro; 

b) ter na data da contratação, a idade mínima de 18 anos. 

c) Apresentar documento de identificação (RG) e CPF (Originais e cópias); 

d) apresentar original e cópia do certificado ou diploma exigido para o cargo para o qual 

concorre, e diplomas de estudos posteriores (Pós-Graduação, Mestrado, Doutorado), para a 

comprovação de títulos, conforme este edital, nos itens 5.2.2 e 5.2.3.” 

 

 Leia-se: 

4.2. Para concorrer ao processo seletivo o candidato deverá se enquadrar nas condições 

previstas nas alíneas “a” e “b” e apresentar documentação previstas nas alíneas “c” e “d”, 

sendo permitido ao candidato realizar inscrição para mais de um cargo: 

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da 

Constituição Federal da República e demais disposições da Lei, no caso de estrangeiro; 

b) ter na data da contratação, a idade mínima de 18 anos. 



 
 
c) Apresentar documento de identificação (RG) e CPF (Originais e cópias); 

d) apresentar original e cópia do certificado ou diploma exigido para o cargo para o qual 

concorre, e diplomas de estudos posteriores (Pós-Graduação, Mestrado, Doutorado), para a 

comprovação de títulos, conforme este edital, nos itens 5.2.2 e 5.2.3. 

 

 

2. As demais disposições constantes no Edital Nº 001/2021, de 04/02/2021 

permanecem inalteradas. 

 

Guapiara, 05 de fevereiro de 2021. 

 

José Matheus Rodolfo de Freitas 

Prefeito Municipal de Guapiara/SP 

 

 


