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        PREFEITURA DE GUARULHOS 
               SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 

             DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 09/2013-SAM01 
 
 
                                 A PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA  do Concurso Público aberto pelo  Edital nº. 04/2013 

– SAM01, para as funções de  Médico(a) nas especialidades de ANESTESISTA, CLÍNICO GERA L, CLÍNICO 
GERAL INTENSIVISTA , FISIATRA , GERIATRA, GINECOLOGISTA,  INFECTOLOGISTA,  NEUROLOGISTA, 
NUTROLOGO, OFTALMOLOGISTA, PEDIATRA, PEDIATRA INTENSIVISTA,  PSIQUIATRA, PSIQUIATRA 
PEDIATRA, REUMATOLOGISTA, SOCORRISTA CLÍNICO GERAL, SOCORRI STA ORTOPEDISTA, SOCORRISTA 
PEDIATRA, SOCORRISTA PSIQUIATRA, MEDICO DE FAMILIA e MEDICO DO TRABALHO,   no uso de suas 
atribuições legais e  considerando o Edital de Prorrogação de Inscrições nº 02/2013-SAM01, 

                                  
                                  

TORNA PÚBLICO  

 
                      1 – RETIFICA  o Edital de Abertura nº. 04/2013- SAM01, publicado  no Diário Oficial do  Município nos 

dias 12, 16 e 19/07/2013,  no  que  diz  respeito  aos itens abaixo para fazer constar o correto:    
 

2.5. As inscrições ficarão abertas: 
• através da Internet, de acordo com o item 2.6 deste Capítulo, no período de 15 de julho às 12 horas do dia 09 de 

agosto de 2013 , e 

2.6. Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br  
das 9 horas do dia 15/07 às 12 horas do dia 09/08/2013 , através dos links correlatos ao concurso público e 
efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 

2.6.3. O boleto bancário com vencimento em 09 de agosto de 2013 , disponível no endereço eletrônico 
www.ibamsp-concursos.org.br deverá ser impresso para o pagamento do valor da inscrição, após a conclusão 
do preenchimento do formulário de solicitação de inscrição on-line. 

2.6.4. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor correspondente apontado na Tabela do item 1.1 deste 
edital até o vencimento do boleto: 09/08/2013. (Atenção para o horário bancário) 

4.2. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 01 de Setembro de 2013 e serão realizadas na 
cidade de Guarulhos-SP.  

4.7. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais serão divulgados oportunamente através de 
Edital de Convocação para as provas a ser publicado no dia 23 de agosto de 2013  no Diário Oficial do Município 
de Guarulhos, nos sites do IBAM www.ibamsp-concursos.org.br e da Prefeitura www.guarulhos.sp.gov.br - 
através de informativos que serão encaminhados pelo IBAM, por intermédio de e-mails (informados pelos 
candidatos no momento da inscrição) ou dos correios.  

4.11. O candidato que não receber o cartão de convocação ou e-mail até o dia 29 de agosto de 2013 , deverá 
consultar o site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal: www.ibamsp-concursos.org.br ou entrar em 
contato com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal através de correio eletrônico: 
atendimento@ibamsp.org.br. 

5.2. Serão considerados como títulos apenas os relacionados na tabela constante do item 5.18, limitada à pontuação 
total da prova de títulos ao valor máximo estabelecido na referida Tabela de Títulos, desde que relacionados com 
a função pretendida e obtidos até a data de encerramento das inscrições (09/08/2013). 

 
2 - Os demais itens do referido Edital permanecem inalterados. 

 
 
 

Guarulhos, 05 de agosto de 2013. 
 
 
 

ROSELENE DE LOURDES MENDES 
Presidente da Comissão 

 
 
 
 

 


