
 
 

 
 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2018 
 

CONVOCAÇÃO – PROVA DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

A Câmara Municipal de Araraquara e o IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, mediante as 
condições estipuladas no Edital de Abertura em epígrafe, retificações e demais disposições legais 
aplicáveis, tornam pública a CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. 
 
1. Estão convocados para a Prova de Títulos e Experiência Profissional, de caráter classificatório: 
a) os candidatos convocados para a Prova Dissertativa para os cargos de Analista de Controle Interno, 
Consultor Legislativo e Jornalista, nos termos do item 8.2.1. do Edital de Abertura; 
b) os candidatos convocados para a Prova Prática para o cargo de Analista em Comunicação Social e 
Tradutor e Intérprete de Libras, nos termos do item 8.3.1. do Edital de Abertura. 
c) os candidatos habilitados e melhores classificados na Prova Objetiva para os cargos de Analista em 
Gestão de Pessoas, Analista em Informação, Analista Legislativo, Cerimonialista e Contador até o limite 
estabelecido na tabela do item 8.4.1. do Edital de Abertura. 
 
1.1. Os candidatos convocados pela prerrogativa das alíneas “a” e “b” do item 1 somente terão seus títulos 
avaliados se forem habilitados na Prova Dissertativa (alínea a), nos termos do item 8.2.10 do Edital de 
Abertura e na Prova Prática (alínea b), nos termos do item 8.3.3 do Edital de Abertura. 
 
2. Os candidatos convocados e interessados deverão: 
a) preencher o formulário de cadastro de títulos e experiência profissional disponível no site do IBFC - 
www.ibfc.org.br, durante do período de 07 e 08/01/2019. 

 
b) após completado o preenchimento, imprimir duas vias do comprovante de cadastro dos títulos, reter 
uma para si e enviar a outra juntamente com os documentos comprobatórios via Sedex com AR (Aviso de 
Recebimento) ao IBFC - Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara Agrindus - Taboão da Serra – SP – 
CEP: 06763-020, indicando como referência no envelope “Prova de Títulos e Experiência Profissional – 
Câmara de Araraquara”, com data de postagem até 09/01/2019. 
 

 
Araraquara, 28 de dezembro de 2018 

http://www.ibfc.org.br/

