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O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS, 
COMUNICA que, em decorrência de erro de processamento (desalinhamento de colunas) na elaboração do 
edital de convocação para a segunda fase para os cargos de Assistente Social, Contador Autárquico e 
Procurador Autárquico foram tomadas as seguintes providências para fins de correção: 
 

1. A convocação dos candidatos para a realização da Segunda Fase para os cargos de Assistente Social,  
Contador Autárquico e Procurador Autárquico, está disponível nos sites www.gsaconcursos.com.br  
e www.iprefguarulhos.sp.gov.br  

2. As notas obtidas pelos candidatos, na Primeira Fase, estão igualmente disponíveis no edital de 
convocação, sendo possibilitado ao candidato não habilitado obter sua nota mediante acesso ao 
site www.gsaconcursos.com.br , identificando-se pelo número de inscrição e CPF; 

3. Fica sem efeito o Edital de Convocação publicado nesta data (28 de outubro de 2016) no Diário 
Oficial de Guarulhos, em decorrência do erro de processamento que desalinhou as notas dos 
candidatos; 

4. Será publicado o Edital de Convocação corrigido, nos termos da publicação desta data,  no Diário 
Oficial do Município de Guarulhos, na data de 4 de novembro de 2016, com o caráter exclusivo de 
ratificação da presente publicação do Edital de Convocação realizada nesta data, nos sites 
www.gsaconcursos.com.br e www.iprefguarulhos.sp.gov.br . 

5. A eventual interposição de recursos referentes às notas dos candidatos dos cargos de Assistente 
Social, Contador Autárquico e Procurador Autárquico poderá ser realizada pelo site 
www.gsaconcursos.com.br (Resultados) ou presencialmente na Avenida Paulista, 2.073 - Ed. Horsa I 
- 11º andar - Conj. 1.123 - Cerqueira César - São Paulo – SP, nos dias 31/10 e 01/11/2016, das 9 às 
12 horas e das 13 às 16h30, em decorrência do Decreto Municipal n° 33.722 de 13 de outubro de 
2016 que Decreta ponto facultativo nos dias 31 de outubro, 1º e 14 de novembro de 2016; tendo 
como base o que dispõe o item 89 do Edital 01/2016: 
Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 

consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em 

Edital ou aviso a ser publicado no site www.gsaconcursos.com.br. 

 
 

Guarulhos, 28 de outubro de 2016 
 

MIGUEL NELSON CHOUERI 
PRESIDENTE DO IPREF 
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