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A Publiconsult ACP Ltda, em conformidade com a deliberação da Comissão do Concurso Público, informa: 
 

1) No dia 05 de dezembro p.p., foram realizadas as Provas Objetivas do Concurso Público nº 1/2021, sendo também 
nesta data entregues os comprovantes de titulação pelos candidatos, para fins de pontuação na Prova de Títulos. 
 

2) Ocorre que, indevidamente, alguns Fiscais de Sala não recepcionaram o comprovante de Licenciatura Plena em 
Pedagogia de alguns candidatos, sendo tal essencial para que se possa validar os títulos apresentados, na forma do 
item 8.2 do Edital: 

 

“8.2. ATENÇÃO: deverá ser apresentado, juntamente com o título para pontuação, o certificado utilizado 
para efeito de comprovação de requisito mínimo de habilitação constante no item 1.1 deste Edital, de 
acordo com cada área específica de atuação, uma vez que não se pontuará, na Prova de Títulos, o 
certificado que também seja comprobatório do requisito mínimo exigido para o cargo”.  

 

3) Desta forma, considerando-se necessário o saneamento do ocorrido, em atendimento aos princípios da legalidade, 
da isonomia e da transparência ao qual o Concurso Público encontra-se vinculado, delibera a Comissão do Concurso 
Público que será aberto prazo de 2 (dois) dias úteis, nos dias 16 de 17 de dezembro de 2021, para envio, 
exclusivamente, do comprovante de Licenciatura Plena em Pedagogia dos candidatos que não o tiveram acolhido na 
data da realização da Prova Objetiva.  
 

4) Os candidatos nesta condição deverão encaminhar cópia autenticada em cartório do comprovante de Licenciatura 
Plena em Pedagogia para o e-mail suporte@publiconsult.com.br, no prazo determinado. 
 

5) Alternativamente o candidato poderá comparecer nos dias indicados à Secretaria Municipal de Educação de 
Guaratinguetá na Praça Condessa de Frontin, 82 – Centro – Guaratinguetá/SP das 09h ao 12h00 e das 13h às 17h00 
levando o comprovante original de Licenciatura Plena em Pedagogia e uma cópia simples do mesmo, que será 
autenticada por servidor municipal. Neste caso a própria Secretaria Municipal de Educação encaminhará os 
documentos para análise da Banca Examinadora. 
 

6) Não serão aceitos documentos fora do prazo e nem documentos de candidatos que não entregaram comprovante 
de titulação para pontuação no dia da realização da Prova Objetiva. 
 

7) Dúvidas poderão sanadas através do Fale Conosco / Suporte ao Candidato, no site www.publiconsult.com.br, ou 
através do fone (15) 3219-3700 das 9h00 às 16h30. 

 
 

Guaratinguetá, 15 de dezembro de 2021. 
 

Publiconsult ACP LTDA. 
COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO  
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