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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2015 

 

REABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

 

A GUARUJÁ PREVIDÊNCIA, Autarquia Previdenciária Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação vigente, torna público que reabre as inscrições do Concurso – Edital nº 01/2015 e altera as datas 
estabelecidas em Edital, conforme estabelecido a seguir: 

As inscrições serão reabertas e somente será admitida inscrição via Internet, no endereço eletrônico da Cetro Concursos 
(www.cetroconcursos.org.br), no período de 18 a 28 de fevereiro de 2016, iniciando-se às 10h, do dia 18 de fevereiro 
de 2016, e encerrando-se, impreterivelmente, às 23h59min. do dia 28 de fevereiro de 2016, observado o horário oficial 
de Brasília/DF e os itens constantes no Capítulo II - Dos Requisitos Básicos Exigidos para contratação no cargo, 
estabelecidos neste Edital; 

Os candidatos poderão obter informações e orientações para realizar sua inscrição no período de 18 a 28 de fevereiro de 
2016, por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da Cetro Concursos pelo telefone: (11) 3146-2777, das 7h 
às 19h (horário oficial de Brasília/DF), exceto, domingos e feriados;  

O candidato que desejar realizar sua inscrição deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto 
bancário, pagável em toda a rede bancária, com vencimento para o dia 29 de fevereiro de 2016, disponível no endereço 
eletrônico da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br). O boleto bancário deverá ser impresso para o pagamento 
da taxa de inscrição após a conclusão do preenchimento do formulário de solicitação de inscrição on-line conforme Tabela 
I - Das Disposições Preliminares, do Edital; 

O formulário de inscrição on line estará disponível para inscrição até às 23h59min. do dia 28 de fevereiro de 2016; 

O boleto bancário estará disponível para impressão no endereço eletrônico da CETRO CONCURSOS 
(www.cetroconcursos.org.br), até às 21h do dia 29 de fevereiro de 2016. 

O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a realização da prova objetiva deverá solicitá-la 
por escrito, até o encerramento das inscrições, via SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), à Cetro Concursos, aos 
cuidados do Departamento de Planejamento de Concursos, identificando o nome do Concurso para o qual está 
concorrendo no envelope, neste caso: “Concurso Público - Guarujá Previdência - Edital Nº 01/2015 - Ref.: 
SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL”, no seguinte endereço: Av. Paulista, 2001, 13º andar - CEP: 01311-300 - 
Cerqueira César - São Paulo/SP, informando quais os recursos necessários para a realização da prova objetiva (materiais, 
equipamentos etc.); 

A solicitação postada após a data de encerramento das inscrições (após o dia 28 fevereiro de 2016) será indeferida; 

O candidato com deficiência(s) que necessitar de tempo adicional para a realização das provas, além do envio da 
documentação indicada no item 4.10 e suas alíneas, deverá encaminhar solicitação, por escrito, até o término das 
inscrições, 28 de fevereiro de 2016, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua 
deficiência; 

O candidato que não atender, dentro do prazo do período das inscrições (18 a 28 de fevereiro de 2016), aos dispositivos 
mencionados no item 4.10 e suas alíneas não terá a condição especial atendida ou será considerado não portador de 
necessidade especial, seja qual for o motivo alegado; 

O Edital de Convocação, em que constará a relação dos candidatos que realizarão as provas objetivas, será divulgado no  
endereço eletrônico da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br), na data provável de 10 de março de 2016; 

A partir do dia 10 de março de 2016, o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico da Cetro Concursos 
(www.cetroconcursos.org.br), se os dados da inscrição efetuada via Internet foram recebidos e se o valor da inscrição 
foi pago. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da 
Cetro Concursos pelo telefone: (11) 3146-2777, para verificar o ocorrido, das 7h às 19h (horário oficial de Brasília/DF), 
exceto domingos e feriados; 
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As Provas Objetivas e de Parecer Jurídico para o cargo de Procurador Previdenciário serão realizadas na cidade de 
Guarujá/SP, na data prevista de 20 de março de 2016, em locais e horários a serem comunicados oportunamente no 
Edital de Convocação para as Provas Objetivas e Parecer Jurídico, a ser publicado no endereço eletrônico da Cetro 
Concursos (www.cetroconcursos.org.br) e da Guarujá Previdência (www.previdencia.guaruja.sp.gov.br), observado o 
horário oficial de Brasília/DF; 

O candidato deverá observar as normas e procedimentos constantes no Edital 01/2015. 

 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de Reabertura das Inscrições 
do Concurso Público Edital 01/2015. 

 
 
 

Guarujá, 16 de fevereiro de 2016. 

 
CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO 

DIRETORA PRESIDENTE  
 
 

ATENÇÃO! TODAS AS DATAS ABAIXO SÃO PROVÁVEIS, SUJEITAS A ALTERAÇÕES, SENDO DE INTEIRA 
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO ACOMPANHAR OS EVENTOS, NOS MEIOS INFORMADOS NO 

PRESENTE EDITAL. 

 

CRONOGRAMA PREVISTO 
Veículos Oficiais de Divulgação: Internet, nos sites da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br), site da Guarujá 

Previdência (www.previdencia.guaruja.sp.gov.br) e na Imprensa Oficial do Município de Guarujá.  

Datas Eventos 

18/02 a 28/02/2016 Período de Inscrição pela Internet. 

29/02/2016 Vencimento do boleto para pagamento da taxa de inscrição. 

10/03/2016 
Divulgação nos sites da CETRO e da GUARUJÁ PREVIDÊNCIA da convocação 
para as provas Objetivas e Parecer Jurídico (quando houver). 

20/03/2016 Aplicação das provas Objetivas e Parecer Jurídico (quando houver). 

21/03/2016 
Divulgação dos gabaritos das provas (Objetivas), no site da CETRO e da 
GUARUJÁ PREVIDÊNCIA. 

22 e 23/03/2016 Prazo recursal referente a publicação dos gabaritos das provas objetivas. 

26/04/2016 

Afixação das listas de resultado provisório das provas Objetivas e Parecer 
Jurídico (quando houver) e análise de recursos dos gabaritos das provas 
objetivas na GUARUJÁ PREVIDÊNCIA e divulgação nos sites da CETRO e da 
GUARUJÁ PREVIDÊNCIA. 

27 e 28/04/2016 
Prazo recursal referente ao resultado provisório das provas Objetivas e Parecer 
Jurídico (quando houver), no site da CETRO. 

12/05/2016 
Afixação da lista de resultado final na GUARUJÁ PREVIDÊNCIA, e divulgação 
nos sites da CETRO e GUARUJÁ PREVIDÊNCIA. 

13/05/2016 Homologação do resultado final na Imprensa Oficial. 

 

http://www.cetroconcursos.org.br/
http://www.cetroconcursos.com.br/

