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EDITAL NORMATIVO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 06/2014
CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
EDITAL DE ANULAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA

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, tendo em vista
que a própria Fundação Vunesp, que aplicou a prova, sugeriu a anulação da prova prática para
o cargo de Jornalista (produtor de programas, produtor jornalístico, redator e repórter), resolve
tornar pública para que surta todos os efeitos jurídicos a seguinte decisão abaixo:
“Considerando o disposto Capítulo 10 – DAS PROVAS PRÁTICA, item 10.15, “no que
couber, aplicam-se as disposições estabelecidas no Capítulo 7 deste Edital”;
Considerando que o item 7.3, do Capítulo 7 – Da Aplicação da prova objetiva,
estabeleceu que “a confirmação ou alteração da data prevista e as informações sobre local e
horário das provas será divulgado com antecedência mínima de 10 (dez) dias, por meio de
publicação no Diário Oficial do Município e nos sítios eletrônicos da Prefeitura de São José do
Rio Preto (www.riopreto.sp.gov.br) e da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), não
podendo o candidato alegar qualquer espécie de desconhecimento ou justificar sua ausência
ou atraso”;
Considerando que a convocação da prova prática ao cargo de Jornalista (Produtor de
Programas, Produtor Jornalístico, Redator e Repórter), não atendeu o prazo mínimo acima
indicado de publicação no Diário Oficial do Munícipio e divulgado no site da Fundação Vunesp;
Considerando que, em face da inobservância do prazo mínimo na publicação da
convocação, as regras do Edital, em relação ao prazo mínimo, ainda que aplicada de forma
residual, não foram respeitadas, tendo em vista que a Fundação Vunesp aplicou a prova
prática em prazo inferior aquele acima estipulado na regra do item 10.15 do instrumento
convocatório;
Considerando que não pode pairar qualquer dúvida sobre a lisura e respeito às normas
legais e editalícias e que já há questionamento através de Mandado de Segurança (MS
1007211-69.2015.8.26.0576 – 2ª VFP), fato que se agrava com o número expressivo de
candidatos que não participaram da prova prática, podendo, de fato, ter influenciado na efetiva
participação isonômica de todos os interessados;
Considerando que a correção das provas dos candidatos presentes até a presente data
não foram divulgadas oficialmente;

Considerando, por fim, que a municipalidade tem o mais legítimo interesse público,
consubstanciado na mais absoluta igualdade de participação dos candidatos, a fim de
selecionar os melhores candidatos que disputam os cargos públicos, sem permitir que haja
qualquer questionamento à lisura do concurso público em epígrafe;
Decide a anular a prova prática ao cargo de Jornalista (Produtor de Programas, Produtor
Jornalístico, Redator e Repórter), então aplicada no dia 22/02/15, a fim de que se cumpram as
regras editalícias fixadas, ficando, desde logo, determinado sua reaplicação para todos os 51
candidatos pela Fundação Vunesp, que dela deverão participar, cujos dia, horário e local serão
oportunamente divulgados.
E para que surta os devidos efeitos jurídicos, publica a presente decisão na íntegra,
encaminhando à Fundação Vunesp para divulgação em seu site oficial.

São José do Rio Preto, 31 de março de 2015.

Deodoro José Moreira
Secretário de Comunicação Social

