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Edital de respostas dos recursos em face à divulgação da pontuação da prova dissertativa 

(redação); Divulgação da correção e retificação da listagem da pontuação da Prova Dissertativa e 

divulgação da Classificação Final Geral relativa ao cargo: 4.02 - Diretor de Escola 

 

A Prefeitura do Município de Votorantim/SP, com a supervisão da Comissão do Concurso 

especialmente nomeada pela Portaria Nº 19.375 de 08 de setembro de 2021, usando das atribuições 

legais: 

 

I -  DIVULGA AS RESPOSTAS DOS RECURSOS interpostos em face à Divulgação da Pontuação da 

Prova Dissertativa (Redação), das provas realizadas no dia 30/01/2022; divulgados em 

04/03/2022, cujo prazo para protocolo foi do dia 04/03/2022 ao dia 06/03/2022 e o resultado 

do Parecer a saber: 
 

Nome Inscrição Status 

Hosana Catini Nascimento 2000187713 Deferido 

Ivailton Moreira de Araujo 2000180689 Indeferido 

Joao Luis Batistela 2000182547 Indeferido 

Vanderleia de Fatima Moreira Maria 2000189339 Indeferido 

A resposta na íntegra está disponível ao Candidato, através do site da Integri Brasil, no “Painel do Candidato”, link “Meus Recursos”. 

 

II -  INCLUI E DIVULGA na listagem da pontuação da prova dissertativa (redação) os candidatos 

cujas inscrições estão relacionadas abaixo, que por um erro no processamento das 

informações, não constaram na relação divulgada anteriormente, sendo necessária a 

retificação da listagem. 

Inscrições: 2000190233; 2000189500; 2000186873; 2000180538; 2000179445; 2000186148; 

2000187943; 2000185563; 2000187986; 2000180689; 2000190500; 2000181773; 2000190622; 

2000187857; 2000184705; 2000192164; 2000184780; 2000191435; 2000182097. 

a) A razão apurada quanto à nota “0” zero, deu-se em virtude do descumprimento dos 

critérios relativos ao Item 9.2 - DO JULGAMENTO DA PROVA DE REDAÇÃO (DISSERTATIVA) - do Edital 

Completo 

 

III -  DIVULGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL GERAL para o cargo 4.02 - Diretor de Escola contendo a 

somatória das provas: Objetivas, Títulos e mais a nota obtida na Prova de Dissertativa 

(Redação), decorridos todos os prazos recursais. 

 

A listagem se encontra em ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO e está disponível para consulta através da 

Internet no endereço www.integribrasil.com.br. 

 

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o 

presente edital, que fica à disposição afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 

Votorantim/SP, pela Internet no endereço www.integribrasil.com.br bem como o resumo poderá ser 

divulgado em outros meios de comunicação, visando atender ao restrito interesse público. 

 

 

Votorantim, 10 de março de 2022. 

 

A COMISSÃO 
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