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COMUNICADO Nº 1 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

A LITTERIS Concursos Públicos, tendo em vista o Edital nº 01/2018 de Abertura de Inscrições para o Concurso 
002/2018 da Prefeitura do Município de Piracicaba, bem como a análise dos recursos interpostos no período 
de 20 e 21 de setembro de 2018 contra a lista preliminar das inscrições, incluindo as solicitações para concorrer 
como candidato com deficiência, candidato afrodescendente e condições especiais para realização das provas, 
INFORMA QUE: 

 

I – A lista preliminar das solicições para concorrer como candidato com deficiência no Concurso Público 
002/2018, torna-se definitiva, considerando que nenhum recurso interposto, durante o prazo legal, foi 
deferido. A lista com o resultado definitivo encontra-se no campo “Publicações”, arquivo: LISTA DEFINITIVA 
DAS INSCRIÇÕES PARA CONCORRER COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA, na página 
https://www.litterisconcursos.org.br/informacoes/6/.  

 

II – A lista preliminar das solicições para concorrer como candidato afrodescendente no Concurso Público 
002/2018, torna-se definitiva, considerando que nenhum recurso interposto, durante o prazo legal, foi 
deferido. A lista com o resultado definitivo encontra-se no campo “Publicações”, arquivo: LISTA DEFINITIVA 
DAS INSCRIÇÕES PARA CONCORRER COMO AFRODESCENDENTE, na página 
https://www.litterisconcursos.org.br/informacoes/6/.  

 

III – A lista preliminar das solicições de condições especiais para realização das provas do Concurso Público 
002/2018, torna-se definitiva, considerando que não houve qualquer interposição de recurso durante o prazo 
legal. A lista com o resultado definitivo encontra-se no campo “Publicações”, arquivo: LISTA DEFINITIVA DAS 
SOLICITAÇÕES DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS, na página 
https://www.litterisconcursos.org.br/informacoes/6/.  

 

IV – A lista preliminar das inscrições confirmadas para realização das provas do Concurso Público 002/2018, 
torna-se definitiva, considerando que não houve qualquer interposição de recurso durante o prazo legal. A 
lista com o resultado definitivo encontra-se no campo “Publicações”, arquivo: LISTA DAS INSCRIÇÕES 
HOMOLOGADAS, na página https://www.litterisconcursos.org.br/informacoes/6/. 

 

V – As respostas a todos os recursos, deferidos ou indeferidos, poderão ser consultadas pelos candidatos que 
interpuseram recursos, através do acesso à Área do Candidato, no site www.litterisconcursos.org.br. 

 

 

São Paulo/SP, 26 de setembro de 2018. 

LITTERIS Concursos Públicos 
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