
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 005/2021 

RETIFICAÇÃO Nº 01 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA torna pública a RETIFICAÇÃO Nº 

01 do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 005/2021, cujos itens a 

seguir expostos, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

3. DAS INSCRIÇÕES: 

 

(...) 

3.2. Em virtude de excepcional interesse público, as inscrições 

estarão abertas das nove horas do dia 04 de Novembro de 2021 às 

dezessete horas de 11 de Novembro de 2021, exclusivamente pela 

internet – site www.guararema.sp.gov.br.  

(...) 

3.14. Às Dezessete horas (horário de Brasília) do dia 11 de 

Novembro de 2021, a ficha de inscrição não estará mais 

disponibilizada.  

 

6. DOS REQUISITOS PARA SELEÇÃO 

 

(...) 

6.2. A lista com os inscritos será publicada no dia 12 de Novembro 

de 2021, a partir das dez horas, no Paço Municipal e disponível no 

site www.guararema.sp.gov.br.  

 

9. DA PROVA OBJETIVA 

 

(...) 

9.2. A prova objetiva está prevista para aplicação o dia 16 de 

Novembro de 2021, com início às dezoito horas e término às vinte 

horas; 

(...) 

9.5. A publicação do gabarito com as respostas está prevista para 

o dia 17 de Novembro de 2021, às nove horas, no Paço Municipal e 

disponível no site www.guararema.sp.gov.br.  

(...) 

 

10. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

10.1. O resultado da prova de múltipla escolha e a divulgação da 

lista de classificação serão afixados no Paço Municipal e 

disponível no site www.guararema.sp.gov.br. A divulgação está 

prevista no dia 17 de Novembro de 2021, a partir das dezessete 

horas.  

(...) 
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14. RESULTADO 

 

14.1. A classificação final dos candidatos será afixada no Paço 

Municipal e divulgada através do site www.guararema.sp.gov.br. A 

previsão da divulgação é no dia 23 de Novembro de 2021.  

(...) 

 

Ficam, portanto, RETIFICADOS os itens acima, bem como RATIFICADOS 

os demais itens do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 005/2021, cuja 

íntegra encontra-se disponível no endereço eletrônico 

www.guararema.sp.gov.br. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA, EM 03 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

 

ADRIANA MARTINS DE PAULA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado na 

Portaria Municipal na mesma data. 

 

 

JULIANA LEITE DA SILVA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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