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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 3
REF: EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA A APLICAÇÃO DAS
PROVAS OBJETIVAS E DISSERTATIVAS REALIZADAS EM 28/08/2016, CONTRA O GABARITO
DAS PROVAS OBJETIVAS PUBLICADOS EM 30/08/2016 E O RESULTADO DA PROVA OBJETIVA
( EDITAL NORMATIVO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2016 – CARGOS DE ASSISTENTE
SOCIAL, EDUCADOR SOCIAL E PSICÓLOGO)
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, por meio da Secretaria Municipal de
Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Edital de Abertura de
Inscrições nº 01/2016, publicado no Diário Oficial do Município em 17 de junho de 2016, e o Edital de
divulgação de resultado dos recursos contra a aplicação das provas objetivas e dissertativas, contra o
gabarito das provas objetivas e o resultado da prova objetiva, publicado no Diário Oficial do Município em
25/09/2016, RETIFICA:
1 – Na tabela do resultado das provas objetivas, para a Opção 001- Educador Social, na coluna “SITUAÇÂO”,
onde se lê:
HABILITADO 2ª FASE
Leia-se:
HABILITADO PARA A 2ª FASE (o que significa que o candidato nesta situação foi habilitado na prova objetiva,
nos termos do que consta no Edital Normativo, e será convocado para a fase de Avaliação Psicológica,
oportunamente, mediante Edital de Convocação, a ser publicado em Diário Oficial do Município).
2- Dos Recursos conforme Edital Normativo
2.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis, contados da data da divulgação do evento
ou do fato que lhe deu origem.
2.2. O candidato dentro do prazo estabelecido deverá utilizar o campo próprio para interposição de recursos no
endereço eletrônico www.vunesp.com.br, na página do Concurso Público, seguindo as instruções ali contidas.
2.3. O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas consequências
advindas de sua omissão.
2.4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada no Diário Oficial do Município e
disponibilizada no site www.vunesp.com.br.
2.5. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não será conhecido, bem como
não será conhecido aquele que não apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender às
instruções constantes do “link” Recursos na página específica do Concurso Público.
2.6. Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que se referem e no prazo estipulado,
não sendo aceitos, portanto, recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso daquele em
andamento.
2.7. A interposição de recurso não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso Público.
2.8 No caso de recurso em pendência à época da realização de algumas das etapas do Concurso Público, o
candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte.
2.9 Não será aceito e conhecido recurso interposto pelos Correios, por meio de fax, e-mail ou por qualquer
outro meio além do previsto neste Capítulo.
2.10 A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo soberana em suas decisões,
razão pela qual não caberão recursos adicionais.
2.11
Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.
São José do Rio Preto, 26 de setembro de 2016.
ELIANA CRISTINA LECHADO
ASSESSORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

