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EDITAL Nº 686/2018 
 

RETIFICAÇÃO 
17 de outubro de 2018 

 

A Secretaria Municipal de Gestão e Finanças da Prefeitura do Município de Araraquara, 

no uso de suas atribuições legais, e por determinação do Excelentíssimo Senhor Prefeito 

do Município de Araraquara RETIFICA o Edital nº 686/2018 de Abertura do Processo 

Seletivo para provimento dos empregos públicos Professor I e Professor II do seu quadro 

de pessoal, em caráter temporário, a ser realizado pela empresa GL Consultoria.  

  
1. DA RETIFICAÇÃO 

1.1. No capítulo: ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO 

DO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO ficam retificados os itens citados nos textos do item 

2.16 e subitem 2.16.1 e acrescidos os dias 18 e 19 de outubro de 2018 ao período de 

solicitação de isenção do pagamento da inscrição estabelecido no item 2.16 do 

edital de abertura das inscrições: 

Onde se lê: 

2.16. Os candidatos que se enquadrarem nas condições previstas na lei municipal especificada no 
item 2.18, poderão gozar da isenção do pagamento da inscrição que lhes é facultada, 
devendo após efetuar sua inscrição via internet, protocolar no período de 03 a 11 de outubro 
de 2018, no andar térreo do paço municipal, sito à Rua São Bento nº 840 – Centro – 
Araraquara - Setor de Protocolo da Prefeitura,  o Requerimento de Isenção da Inscrição, 
conforme Anexo IV, endereçado diretamente à Gerência de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos. 

2.16.1. Antes de dirigir-se ao local determinado no item 2.17 o candidato deverá acessar o 
site www.glconsultoria.com.br, preencher total e corretamente o cadastro para 
inscrição e imprimir o boleto bancário, conforme instruções do item 2.16. 

Leia-se: 

2.16. Os candidatos que se enquadrarem nas condições previstas na lei municipal especificada no 
item 2.17, poderão gozar da isenção do pagamento da inscrição que lhes é facultada, 
devendo após efetuar sua inscrição via internet, protocolar no período de 03 a 11 de outubro 
de 2018 e nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, no andar térreo do paço municipal, sito à 
Rua São Bento nº 840 – Centro – Araraquara - Setor de Protocolo da Prefeitura,  o 
Requerimento de Isenção da Inscrição, conforme Anexo IV, endereçado diretamente à 
Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos. 

2.16.1. Antes de dirigir-se ao local determinado no item 2.16 o candidato deverá acessar o 
site www.glconsultoria.com.br, preencher total e corretamente o cadastro para 
inscrição e imprimir o boleto bancário, conforme instruções do item 2.15. 
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2. DO RESULTADO DO PEDIDO DE ISENÇÃO 

2.1.  O resultado dos pedidos de isenção do pagamento da inscrição protocolados dias 
18 e19 de outubro de 2.018, será publicado no jornal que publica os atos oficiais 
da Prefeitura e divulgado nos sites da GL Consultoria e da Prefeitura no dia 23 de 
outubro de 2.018. 

 
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 3.1. Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital nº 686/2018. 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, 17(dezessete) de outubro de 2.018 
(dois mil e dezoito). 

 
 
 

 
 

JULIANA PICOLI AGATTE 
Secretária Municipal de Gestão e Finanças 

 
 
 
 

   Visto 
 
 
 

      EDINHO SILVA 
Prefeito Municipal de Araraquara 


