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EDITAL DE ANULAÇÃO DAS HOMOLOGAÇÕES DAS INSCRIÇÕES 

E DAS PROVAS OBJETIVAS 

DO CONCURSO PÚBLICO Nº 05/2017 

 

A Prefeitura do Município de Piracicaba, em vista do que consta no Edital do Concurso Público nº 05/2017, 
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, foi verificado falha no sistema eletrônico de filtro de 
inscrições, desrespeitando o Capítulo 2 do Edital de Concurso nº 05/2017. 

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 constatou que houve vício insanável, havendo a necessidade de 
retificá-los; 

f) CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de se corrigir um erro formal na análise pertinente ao 
deferimento das inscrições, por absoluta questão de justiça, transparência e defesa da verdade; 

g) CONSIDERANDO, que a decisão pelo acatamento e deferimento dos recursos 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, conforme Protocolo 2017 90.491, corroborando a decisão em tela, razão pela qual DECIDE, 
DETERMINA, COMUNICA e DIVULGA, as seguintes correções: 

I. DETERMINA a anulação das homologações das inscrições e das provas objetivas, referentes ao 
Edital de Concurso Público nº 05/2017. 
 

II – DETERMINA A CORREÇÃO E REPUBLICAÇÃO DA LISTA DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS E 
INDEFERIDAS, conforme Anexo I, deste documento. 
 
Fica aberto o prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de eventuais recursos referentes a anulação 
das homologações da inscrições, das provas objetivas, bem como do novo Edital de homologação das 
inscrições, constante do Anexo I, deste documento, devendo os mesmos serem protocolados através do site 
www.consesp.com.br. 
 
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente 
edital, que será divulgado pela Internet nos sites www.consesp.com.br, www.piracicaba.sp.gov.br, no Diário 
Oficial do Município e em outros meios de comunicação, visando atender ao restrito interesse público. 
 
Piracicaba/SP, 29 de junho de 2017. 
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