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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 

 
CONCURSO PÚBLICO   

EDITAL N° 003/2019  
 

RETIFICAÇÃO 
30/08/2019 

 
 

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 003/2019 de Abertura do 

CONCURSO PÚBLICO para provimento de empregos públicos 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 retificado o item 1.1 – TABELA DE EMPREGOS: 
 

Código 

do 

Empre

go 

Emprego Área de Atuação 
Requisitos Mínimos 

Exigidos 
Salário R$ Vagas 

Carga Horária 

Semanal 

309 

GESTOR 

PÚBLICO-

MODALIDADE 

“ESPECIALISTA 

EM POLÍTICAS 

PÚBLICAS” 

Classe I - Ref. 144   

 

RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS 

Para desempenho 

das atividades na 

Administração 

Pública Municipal 

Curso Superior 
Completo em 

qualquer área e 
conhecimentos 
avançados em 

inglês e espanhol, 
comprovados por 

auto declaração no 
ato da convocação  

R$ 4.518,52  01 

40 horas semanais 
incluindo horário 
noturno, sábado, 

domingo e feriado, 
ou escala de 
revezamento. 

 

 
 
 
1.2.  Fica retificado o item 2.17 passando a ter a seguinte redação:  
 
2.17. O candidato deverá acompanhar a divulgação do COMUNICADO DE 
CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO nos endereços eletrônicos www.consulpam.com.br e 
www.araraquara.sp.gov.br, a partir do dia 19 de setembro de 2019, para verificar sua 
situação no Concurso Público e, caso o nome não conste da lista de confirmação de 
inscritos o candidato deverá entrar com recurso contra o indeferimento de inscrição, 
no local próprio no site do INSTITUTO CONSULPAM – Consultoria Público-Privada, 
anexando o comprovante de pagamento da inscrição. 
 

http://www.consulpam.com.br/
http://www.araraquara.sp.gov.br/
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1.3.  Fica retificado o item 2.29.4 - Modelo do Envelope para envio do laudo e solicitação 
de atendimento especial - passando a ter a seguinte redação: 
 

Modelo do Envelope para envio do laudo e solicitação de atendimento especial: 

INSTITUTO CONSULPAM–Consultoria Público-Privada. 
Concurso Público 003/2019 – Prefeitura de Araraquara/SP 
Nome................. Inscrição nº .............  
Solicitação de Condição Especial e Laudo Médico 
Endereço: AV. PAULISTA, 1765, 7° ANDAR - CONJ. 72 - BELA VISTA – 
 CEP: 01311-200 - SÃO PAULO - SP 

 

 

1.4.  Fica incluído o item 4.5.2. e 4.5.2.1. específico para o emprego Gestor Público-
Modalidade “Especialista em Políticas Públicas” área de atuação: Relações Internacionais 
(cód. 309): 
 
4.5.2. Para o emprego de Gestor Público-Modalidade “Especialista em Políticas Públicas” área 
de atuação: Relações Internacionais (cód. 309) das cinco questões dissertativas sobre os 
temas constantes no conteúdo programático, uma será elaborada em inglês e outra em 
espanhol, devendo o candidato responder nas respectivas línguas. 
 
 4.5.2.1. Nas questões dissertativas elaboradas em inglês e espanhol serão avaliados 
também os conhecimentos avançados da língua na qual a questão for elaborada, sendo 
considerado não habilitado o candidato que deixar em branco a resposta ou não obtiver 
aproveitamento igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) dos pontos atribuídos a cada 
uma destas questões, bem como não obtiver aproveitamento igual ou superior a 60% (sessenta 
por cento) da pontuação total da Prova Dissertativa. 
 

 

1.5. Fica incluído o item 9.1.8.1. específico para o emprego Gestor Público-Modalidade 
“Especialista em Políticas Públicas” área de atuação: Relações Internacionais (cód. 309), 
conforme abaixo: 
 
9.1.8.1. Para o emprego Gestor Público-Modalidade “Especialista em Políticas Públicas” área 
de atuação: Relações Internacionais (cód. 309), além dos critérios para habilitação constantes 
no item 9.1.8., o candidato deverá também obter aproveitamento igual ou superior a 50% 
(cinquenta por cento) dos pontos atribuídos em cada uma das questões elaboradas em inglês 
e espanhol. 
 

 

1.6. Ficam excluídos do ANEXO II CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA AS PROVAS 
OBJETIVAS E DISSERTATIVAS - EDITAL 003/2019 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 
dos empregos GESTOR PÚBLICO-MODALIDADE “ESPECIALISTA EM POLÍTICAS 
PÚBLICAS” (cód. 308) e GESTOR PÚBLICO-MODALIDADE “ESPECIALISTA EM 
POLÍTICAS PÚBLICAS” área de atuação: RELAÇÕES INTERNACIONAIS (cód. 309) 
os itens abaixo relacionados: 
  
No subtítulo: “NOÇÕES DE DIRETO ADMINISTRATIVO” exclui-se:  

 Regime Jurídico dos servidores Públicos Civis Federais (Lei 8.112/90 e 
posteriores alterações) 
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No subtítulo: “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA” exclui-se: 

 Processo Administrativo na Administração Pública Federal – Lei nº 
9.784/99. Lei Complementar Estadual nº 39/93.  Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal, instituído pelo Decreto nº 1.171/94. 
 
 
 
2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

2.1. O candidato ao emprego Gestor Público-Modalidade “Especialista em Políticas 
Públicas” área de atuação: Relações Internacionais (cód. 309), cuja inscrição foi efetivada, 
e que, considerando as alterações constantes desta retificação, optarem por não 
concorrerem ao referido emprego poderão solicitar alteração de sua inscrição para o 
emprego Gestor Público-Modalidade “Especialista em Políticas Públicas” (cód. 308) ou 
solicitar ressarcimento através do e-mail concursoararaquara@consulpam.com.br  até o dia 
06 de setembro de 2019. 

2.2.  Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital nº 003/2019. 

 
 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto 
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 

mailto:concursoararaquara@consulpam.com.br

