PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N° 004/2019
RETIFICAÇÃO
17 de dezembro de 2019

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 004/2019 de Abertura do
CONCURSO PÚBLICO para provimento do emprego público Guarda Civil Municipal,
de caráter efetivo do seu quadro de pessoal, regidos pelo Regime da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, a ser realizado pelo INSTITUTO CONSULPAM – Consultoria
Público-Privada conforme segue:

1. DA RETIFICAÇÃO
1.1. Fica ampliado para 40 (quarenta) o número de vagas oferecidas, constante na
tabela do item 1.1.
1.2. Em razão do aumento do número de vagas oferecidas, ficam retificados os itens
3.1.1. e 3.15., passando a ter a seguinte redação:
“ 3.1.1. Ficam reservadas 08 (oito) vagas para candidatos negros, em razão de
serem oferecidas 40 (uma) vagas para o emprego Guarda Civil Municipal.”
“ 3.15. Ficam reservadas 04 (quatro) vagas para candidatas do sexo feminino, em
razão de serem oferecidas 40 (uma) vagas para o emprego Guarda Civil
Municipal.”
1.3.
Fica incluído no ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A
PROVA OBJETIVA do CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 004/2019 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, o seguinte conteúdo:
Legislação Específica:
...
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), Lei nº 12.288, de 20 de
julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial), Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015
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(Estatuto da Pessoa com Deficiência), Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979 (Lei da
Anistia), Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967 (Liberdade de manifestação do
pensamento e de informação), Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, Decreto nº 591, de
6 de julho de 1992, Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992, Lei nº 12.986, de 2 de junho
de 2014 (Transforma o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana em
Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH), Declaração Universal dos Direitos
da Criança e dos Adolescentes, Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos
Povos Indígenas, Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, Convenção
Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, Convenção
das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, Convenção de Belém
do Pará (convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra
a mulher), Convenção Americana de Direitos Humanos, Artigo 5º da Constituição
Federal de 1988, Declaração Universal Dos Direitos Humanos, Lei nº 11.340 de 07 de
agosto de 2006 e alterações (Lei Maria da Penha), Lei nº 7.716 de 05 de janeiro de
1989 e alterações (Lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de
cor), Lei nº 12.852 de 05 de agosto de 2013 e alterações (Estatuto da Juventude).
Legislação Municipal:
...
Lei Municipal 8.055 de 25 de outubro de 2013 – Nome social
Lei nº 9.143/2017 – Plano Municipal de Economia Criativa e Solidária
Lei nº 9.159/2018 – Plano de Políticas para a Pessoa Idosa
Lei nº 9.160/2018 – Plano de Políticas Segurança Alimentar e Nutricional
Lei nº 9.161/2018 – Plano de Políticas Preservação Patrimônio Histórico
Lei nº 9.167/2018 – Plano de Políticas para a População em Situação de Rua
Lei nº 9.168/2018 – Plano de Políticas para a Assistência Social
Lei nº 9.169/2018 – Plano de Políticas para a Juventude
Lei nº 9.228/2018 – Plano Municipal de Políticas Públicas para a Cultura
Lei nº 9.262/2018 – Plano de Políticas Públicas para o Combate à Discriminação e ao
Racismo
Lei nº 9.263/2018 – Plano de Políticas Públicas para a Mulher
Lei nº 9.277/2018 – Plano Municipal sobre Políticas de Drogas
Lei nº 9.280/2018 – Plano Municipal de Políticas Públicas para o Turismo
Lei nº 9.281/2018 – Plano Municipal de Políticas Públicas para o Esporte e Lazer
Lei nº 9.282/2018 – Plano Municipal de Políticas Públicas para os Animais
Lei nº 9.300/2018 – Plano Municipal de Políticas Públicas para a Pessoa com
Deficiência
Lei nº 9.321/2018 – Plano Municipal de Políticas Públicas para a População LGBT
(LGBTQIA+)
Lei nº 9.357/2018 – Plano Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Leis Municipais disponíveis em: https://www.legislacaodigital.com.br/araraquara-sp
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2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital nº 004/2019.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, 17 (dezessete) de dezembro de
2.019 (dois mil e dezenove).

JULIANA PICOLI AGATTE
Secretária Municipal de Gestão e Finanças e
Presidente da Comissão de Concursos e Processos Seletivos

EDINHO SILVA
Prefeito Municipal de Araraquara
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CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N° 004/2019
2ª RETIFICAÇÃO
17 de janeiro de 2.020

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 004/2019 de Abertura do CONCURSO PÚBLICO para
provimento do emprego público Guarda Civil Municipal, de caráter efetivo do seu quadro de
pessoal, regidos pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, a ser realizado
pelo INSTITUTO CONSULPAM – Consultoria Público-Privada conforme segue:

1. DA RETIFICAÇÃO
1.1. Considerando-se que, de acordo com o § 2º do artigo 6º da Lei Municipal 9.223/2018, a
natureza e as atribuições do emprego público de Guarda Civil Municipal exigem aptidão plena
do candidato ao seu exercício, não haverá reserva de vagas para candidatos com deficiência
no edital de abertura do concurso público para provimento do emprego, ficando RETIFICADO
o edital nº 004/2019, nos itens abaixo especificados:

2. DAS INSCRIÇÕES
Onde se lê:
2.11. As informações constantes no Requerimento Eletrônico de Inscrição, fornecidas pelo
candidato, são de inteira responsabilidade do mesmo, eximindo-se a Prefeitura Municipal
de Araraquara – SP e o Instituto CONSULPAM de quaisquer atos ou fatos decorrentes de
informações incorretas, endereço inexato ou incompleto, bem como a informação referente
a pessoa com deficiência, dentre outros.
Leia-se:
2.11. As informações constantes no Requerimento Eletrônico de Inscrição, fornecidas pelo
candidato, são de inteira responsabilidade do mesmo, eximindo-se a Prefeitura Municipal
de Araraquara – SP e o Instituto CONSULPAM de quaisquer atos ou fatos decorrentes de
informações incorretas, endereço inexato ou incompleto, bem como a informação referente
a reserva de vagas, dentre outros.
Onde se lê:
2.13. Depois de confirmados e transmitidos os dados cadastrados pelo candidato no
Requerimento Eletrônico de Inscrição, não serão aceitos:
...
d) Alteração da inscrição do concorrente na condição de candidato da ampla concorrência
para a condição de pessoa com deficiência ou de inscrito para reserva de vagas aos
candidatos negros.
Leia-se:
2.13. Depois de confirmados e transmitidos os dados cadastrados pelo candidato no
Requerimento Eletrônico de Inscrição, não serão aceitos:
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...
d) Alteração da inscrição do concorrente na condição de candidato da ampla concorrência
para a condição de inscrito para reserva de vagas às pessoas do sexo feminino ou aos
candidatos negros.

3. DAS RESERVAS DE VAGAS
Onde se lê:
3.10. A convocação para admissão dos candidatos aprovados respeitará os critérios de
alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas total
e o número de vagas reservadas aos candidatos com deficiência e a candidatos negros.
Leia-se:
3.10. A convocação para admissão dos candidatos aprovados respeitará os critérios de
alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas total
e o número de vagas reservadas às pessoas do sexo feminino e a candidatos negros.
Onde se lê:
3.12. O candidato negro com deficiência poderá se inscrever concomitantemente para as
vagas reservadas aos negros e para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
Leia-se:
3.12. A candidata negra do sexo feminino poderá se inscrever concomitantemente para as
vagas reservadas aos negros e para as vagas reservadas às pessoas do sexo feminino.

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital nº 004/2019.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, 17 (dezessete) de janeiro de 2.020 (dois
mil e vinte).

JULIANA PICOLI AGATTE
Secretária Municipal de Gestão e Finanças e
Presidente da Comissão de Concursos e Processos Seletivos

EDINHO SILVA
Prefeito Municipal de Araraquara
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