
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP  
Concurso Público de Provas Nº 01/2016 

 

Concurso Público de Provas Nº CP – 01/2016                                                           PREFEITURA DE PIRACICABA/SP - Página 1 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE RESPOSTA AOS  
RECURSOS – RELATIVO À PUBLICAÇÃO SOB Nº 14 de 15/07/2016 

 

A Prefeitura do Município de Piracicaba/SP, em vista do que consta no Edital do Concurso Público nº 01/2016, usando 
de suas atribuições legais: 

a) CONSIDERANDO, que todo processo de Seleção Pública, deve ser revestido de ampla transparência e respeito 
às normas editalícias; 

b) CONSIDERANDO, que é dado aos candidatos o direito à impetração de recursos na forma do Edital em vigor; 

c) CONSIDERANDO, que no caso em tela, após a aplicação das provas em 03/07/2016 foi aberto o prazo legal de 
destinado ao recebimento de recursos contra a aplicação da Prova Objetiva, Divulgação do Gabarito e do 
Resultado Preliminar, cujas respostas sobre o Deferimento e ou Indeferimento, das questões recursadas, foram 
divulgadas pelo Edital nº 04/2016 na Publicação de nº 14 em 15/07/2016 no Diário Oficial do Município de 
Piracicaba, estando ainda disponível no site www.integribrasil.com.br . 

d) CONSIDERANDO que, cabe à Banca responsável a reavaliação de agravos, a análise de situações 
eventualmente pendentes de decisão e especialmente a correção de erros e ou equívocos, ocorridos no decorrer 
do andamento dos trabalhos; 

e) CONSIDERANDO que, a banca, reavaliou recurso de agravo pendente, sobre as questões de nº 06, 16 e 20, 
que já haviam sido recursadas no período legal e que na ocasião, os recursos foram considerados 
INDEFERIDOS; 

f) CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de se corrigir um erro formal na análise de tais recursos, por absoluta 
questão de justiça, transparência e defesa da verdade; 

g) CONSIDERANDO, que a decisão pelo acatamento e deferimento quanto ao agravo sobre as questões de nº 06, 
16 e 20 foi devidamente apresentada à Comissão de Acompanhamento do Concurso da Prefeitura, que por sua 
vez, remeteu o assunto para a Procuradoria Jurídico-Administrativo da Prefeitura, que após análise emitiu 
parecer nº 663/2016, corroborando o DEFERIMENTO do recurso em tela, razão pela qual DECIDE, 
DETERMINA, COMUNICA e DIVULGA, as seguintes correções:  

I. DETERMINA a revisão dos recursos interpostos quanto às questões de nºs 06; 16; 20, passando a ser considerado 
o que segue: 

 

Cód. e Cargo Etapa do Recurso 
Recursos interpostos no 

período de: 
Questão (ões) e  

Parecer após Reexame 

2.01 - ESCRITURÁRIO DE 
ESCOLA 

Contra a aplicação da Prova Objetiva, 
Divulgação do Gabarito e do 

Resultado Preliminar 
06 a 07 de Julho de 2016 

06 – Deferido – Questão anulada 
16 – Deferido – Questão anulada  
20 – Gabarito alterado para a letra “D” 

 
II – DETERMINA A CORREÇÃO E REPUBLICAÇÃO DO GABARITO, DOS RESULTADOS E APURAÇÃO DA NOVA 
CLASSIFICAÇÃO, face ao deferimento dos recursos das questões nºs 06,16,20, que passam a estar disponíveis para 
consulta através da Internet no endereço www.integribrasil.com.br. 
 
III – DETERMINA E COMUNICA, a ANULAÇÃO DA PROVA PRÁTICA, aplicada em 31/07/2016, sem a correção dos 
resultados - em decorrência do acatamento do recurso em tela, e da inevitável alteração dos resultados e da 
Classificação dos Habilitados para a referida Prova Prática. 
 

IV –COMUNICA que nova convocação para realização da segunda fase – PROVA PRÁTICA, será publicada em breve, - 
com a relação nominal dos candidatos habilitados - após decorrido o prazo legal destinado à possíveis recursos.  

 
Possíveis recursos referentes exclusivamente à Divulgação do Gabarito corrigido e Resultados Oficiais Atualizados ora 

divulgados deverão ser apresentados no prazo de 02 (dois) dias úteis – 22 e 23/08/2016 - nos moldes do primitivo Edital 

Completo. 
 

 
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que será 
divulgado pela Internet no endereço www.integribrasil.com.br e em outros meios de comunicação, visando atender ao 
restrito interesse público. 
 
Piracicaba/SP, 19 de Agosto de 2016. 
 

Prefeitura do Município de Piracicaba 
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