
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ/SP 
EDITAL DE ABERTURA 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 
 

CONVOCAÇÃO II PARA A PROVA DE TÍTULOS 

 

O Sr. Dr. Rafael Santos Freitas, Presidente da Comissão Executiva do Concurso Público nº 01/2018 para a Câmara 

Municipal de Guarujá/SP, usando de suas atribuições legais e por determinação judicial, torna pública a CONVOCAÇÃO II 

PARA A PROVA DE TÍTULOS do Concurso Público - Edital nº 01/2018, conforme segue. 

 

O candidato deverá enviar, impreterivelmente, no período de 27 a 28 de dezembro de 2018, os documentos relacionados 
abaixo, via postal por Sedex ou carta com Aviso de Recebimento (AR), ao INDEPAC, localizado à Rua Perdões, 101 - Aclimação 
- São Paulo - SP, CEP 01529-030, identificando o nome do Concurso Público no envelope: Câmara Municipal de Guarujá– 
Concurso Público nº 01/2018 - Títulos: 
a) Cópia reprográfica autenticada dos Títulos a que venha possuir, assim como seus respectivos históricos escolares (vide tabela 
constante no Capítulo 10 do Edital nº 01/2018); 
b) Cópia do Documento de Identificação (RG); e 
c) Formulário de entrega de títulos, cujo modelo é o constante do Anexo V do Edital nº 01/2018, em via original, identificado, 
preenchido com os Títulos a serem enviados e assinado. 
 
A comprovação de envio dos Títulos será feita pelo comprovante de postagem emitido pelos Correios, onde consta o número de 
identificação do objeto.  
Após o prazo estabelecido acima não serão aceitos Títulos, sob qualquer hipótese. 
As cópias apresentadas não serão devolvidas em hipótese alguma. Não serão aceitos documentos originais. 
Enviada a relação dos títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação. 
A prova de títulos terá caráter classificatório. O candidato que não entregar o Título não será eliminado do Concurso. 
 
 

CANDIDATO CONVOCADO 
 

PROCURADOR LEGISLATIVO 

NOME DO CANDIDATO RG INSC 

MARA AUGUSTA FERREIRA CRUZ GALVAO 30391725 4168 

 

 
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital. 

 

Guarujá, 19 de dezembro de 2018. 
 

DR. RAFAEL SANTOS FREITAS  
Presidente da Comissão Executiva 
Câmara Municipal de Guarujá/SP 


