Prefeitura de São José do Rio Preto, 10 de Fevereiro de 2015. Ano XI – nº 3356 – DHOJE
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Ref: EDITAL NORMATIVO - CONCURSO PÚBLICO Nº 06/2014 - CARGOS DA SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA
E RESULTADO DA
PROVA DISSERTATIVA

O Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria Municipal de Comunicação Social, no uso de suas atribuições legais e considerando o que
consta do Edital Normativo do Concurso Público nº 06/2014 (Cargos da Secretaria de Comunicação
Social), publicado no Diário Oficial do Município em 30 de setembro de 2014, DIVULGA, conforme
informações transmitidas pela Fundação Vunesp:

1 – Resultado dos recursos contra a nota da Prova Objetiva
Não houve interposição de recurso contra o resultado da Prova Objetiva.
2 – Resultado da Prova Dissertativa para o cargo de Agente Cerimonial

Inscrição
0100133-7
0100183-3
0100190-6
0100300-3
0100314-3
0100005-5
0100012-8
0100382-8
0100027-6
0100028-4
0100498-0
0100515-4
0100523-5
0100597-9

Opção :002 - Agente de Cerimonial
Nome
Documento N.Dis Situação
ANELISA GUIRRO PEREIRA
48408088X
36 Habilitado
CAMILA PAZIM
467971304
34 Habilitado
CARLOS AFFONSO SARTORE SALLES
288504689
37 Habilitado
FELIPE ANTONIO ORSATI FRANCISCO
350519109
26 Habilitado
FERNANDA MERINO CHIQUETTI
478064160
29 Habilitado
FERNANDA VAZ PEREIRA
436668336
32 Habilitado
FERNANDO SUAREZ MELGAR JUNIOR
246947433
31 Habilitado
JANAINA ESCREMIN
47335441X
37 Habilitado
JULIE KURACZ
393626556
29 Habilitado
KALIME DE ALMEIDA AVANSI
292886846
34 Habilitado
MARCEL SAMPAR CERIBELLI
336387775
40 Habilitado
MARCO AURELIO BELENTANI DE CARVALHO
290723620
32 Habilitado
MARY GABRIELA VIEIRA SANTOS
437219768
37 Habilitado
PEDRO DE ALMEIDA DORETTO
410136463
27 Habilitado

3 – Prazo para interposição do recurso
Atenção: o candidato deverá observar o Capítulo 13 – Dos Recursos – do Edital de Abertura de Inscrição
13. DOS RECURSOS
13.1. 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.
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13.2. Para recorrer, o candidato deverá utilizar, exclusivamente, o endereço eletrônico www.vunesp.com.br, na página

do Concurso Público, seguindo as instruções ali contidas.
13.3. Admitir-se-á um único recurso para cada questão da prova, desde que devidamente fundamentado.
13.4. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado de forma individualizada, ou

seja, 01 (um) recurso para cada questão e a decisão será tomada mediante parecer técnico da Banca Examinadora.
13.5. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos recursos interpostos e, caso haja anulação

ou alteração do gabarito, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo.
13.6. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será(ão) atribuída(s) a todos os candidatos presentes na

prova.
13.6.1. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente, alterar a

nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá
ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação.
13.6.2. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada no Diário Oficial do Município e

disponibilizada no site www.vunesp.com.br.
13.7. 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.
13.8. 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.
13.9. A interposição de recurso não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso Público.
13.10. 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.
13.11. 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.
13.12. A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo soberana em suas decisões, razão

pela qual não caberão recursos adicionais.
13.13. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
13.14. O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas consequências advindas

de sua omissão.
13.15. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.

São José do Rio Preto, 09 de fevereiro de 2015.

DEODORO JOSÉ MOREIRA
Secretário Municipal de Comunicação Social
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