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Rua: Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP: 16.480-000 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA II 
 
 
1- Onde se lê:  
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ, Estado de São Paulo, na forma prevista no art. 37, 
incisos I e IX da Constituição Federal, e demais legislações pertinentes, torna público a abertura 
de inscrições do PROCESSO SELETIVO, para o preenchimento de vagas dos cargos abaixo 
relacionados, das que vierem a vagar ou que forem criadas na Administração Municipal durante 
a vigência do presente certame, a serem regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos 
Municipais (Lei Municipal nº. 205/68), o qual se regerá pelas instruções especiais contidas neste 
Edital, e demais disposições legais vigentes. 
 
1- Agora se lê:  
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ, Estado de São Paulo, na forma prevista no art. 37, 
incisos I e IX da Constituição Federal, e demais legislações pertinentes, torna público a abertura 
de inscrições do PROCESSO SELETIVO, para o preenchimento de vagas de Empregos 
Públicos temporários abaixo relacionados, das que vierem a vagar ou que forem criadas na 
Administração Municipal durante a vigência do presente certame, a serem regidos pelo Regime 
Celetista (Consolidação das Leis do Trabalho – C.L.T), o qual se regerá pelas instruções 
especiais contidas neste Edital, e demais disposições legais vigentes. 
 
 
 
2 - Onde se lê:  
 

2.1. O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas existentes, com validade de 02 
(dois) anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração 
municipal. 
 
2 - Agora se lê:  
 

2.1. O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas existentes, com validade de 01 (um) 
ano, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal. 
 
 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
Guaimbê,  27 de maio de 2021. 

 
Marcia Helena Pereira Cabral Achilles. 

Prefeita Municipal. 
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