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O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS, 
COMUNICA que, em decorrência de constatação da exiguidade de tempo inicialmente previsto para a 
realização da Prova Prática e, simultaneamente, da Redação para o Cargo 04 – Procurador Autárquico, a 
Coordenação do Concurso Público decidiu estabelecer, nos termos do edital que rege o certame, a 
separação da Prova Prática (Elaboração de Peça Processual e Respostas a questões dissertativas), realizada 
no último dia 6 de novembro, da Prova de Redação, para esse cargo, fixando o seguinte cronograma: 
 

18/11/2016 Publicação no site www.gsaconcursos.com.br e no Diário Oficial de Guarulhos dos 
Resultados Finais Preliminares para os cargos: 

� 02 – Assistente Social; e  
� 03 – Contador Autárquico   

Convocação para realização da Prova de Redação para o cargo:  
� 04 – Procurador Autárquico 

27/11/2016 Realização da Prova de Redação para o cargo: 
� 04 – Procurador Autárquico 

02/12/2016 Publicação no site www.gsaconcursos.com.br e no Diário Oficial de Guarulhos do 
Resultado Final Preliminar para o cargo:  

� 04 – Procurador Autárquico 

12 e 13/12/2016 Período reservado para interposição de recursos referentes aos Resultados Finais 
Preliminares dos cargos: 

� 02 – Assistente Social;  
� 03 – Contador Autárquico; e  
� 04 – Procurador Autárquico 

16/12/2016 Publicação no site www.gsaconcursos.com.br dos resultados finais definitivos e 
homologação do concurso para os cargos  

� 01 – Agente de Administração G;  
� 02 – Assistente Social;  
� 03 – Contador Autárquico; e  
� 04 – Procurador Autárquico. 

 

A alteração do cronograma, imprescindível para proporcionar aos candidatos melhores condições para 
realização da Prova de Redação, tem 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, 8 de novembro de 2016 
 

MIGUEL NELSON CHOUERI 
PRESIDENTE DO IPREF 
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