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“Tempo novo, tempo de todos” 

 

A PRFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ torna pública a PRORROGAÇÃO das 

inscrições do Concurso Público Nº 01/2013 

 

Onde se lia: 

 

3.3. As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet no endereço eletrônico 

http://www.milconsultoria.com.br, no período compreendido entre as 10h00min do dia 02 

de Setembro de 2013 até as 17h00min do dia 11 de Setembro de 2013, observando o 

horário de Brasília-DF. 

 

3.5. O pagamento referente ao valor de inscrição poderá ser efetuado até o dia 13 de 

Setembro de 2013. 

 

4.12. A homologação das inscrições serão divulgadas no endereço eletrônico 

http://www.milconsultoria.com.br, no dia 20 de Setembro de 2013, que também estará 

afixado no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal de Guaimbê, localizado na Rua 

Marechal Deodoro nº 261, Centro, Guaimbê, Estado de São Paulo. 

 

6.2. As provas objetivas para cargo público municipal serão aplicadas no dia 29 de 

Setembro de 2013, com início as 09h00min e término as 12h00min, sendo que do início 

não será permitida, sob qualquer argumento, a entrada de candidatos atrasados. 

 

6.3. Os locais de realização da prova objetiva serão divulgados na  internet, no endereço 

eletrônico http://www.milconsultoria.com.br, no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal 

de Guaimbê e na imprensa escrita, em 20 de Setembro de 2013. 

 

Agora se lê: 

 

3.3. As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet no endereço eletrônico 

http://www.milconsultoria.com.br, no período compreendido entre as 10h00min do dia 08 

http://www.milconsultoria.com.br/
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de Outubro de 2013 até as 17h00min do dia 18 de Outubro de 2013, observando o 

horário de Brasília-DF. 

 

3.5. O pagamento referente ao valor de inscrição poderá ser efetuado até o dia 21 de 

Outubro de 2013. 

 

4.12. A homologação das inscrições serão divulgadas no endereço eletrônico 

http://www.milconsultoria.com.br, no dia 31 de Outubro de 2013, que também estará 

afixado no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal de Guaimbê, localizado na Rua 

Marechal Deodoro nº 261, Centro, Guaimbê, Estado de São Paulo. 

 

6.2. As provas objetivas para cargo público municipal serão aplicadas no dia 17 de 

Novembro de 2013, com início as 09h00min e término as 12h00min, sendo que do 

início não será permitida, sob qualquer argumento, a entrada de candidatos atrasados. 

 

6.3. O local de realização da prova objetiva será na: E.M.E.F. Ernesto Loosli, rua: 

Fernando Martins Paredes – Nº 465 – Cep: 16480-000 – Guaimbê-SP.  

 

 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 
 

Guaimbê, 03 de Outubro de 2013. 
 
 
 
 

Albertino Domingues Brandão 
Prefeito Municipal. 
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