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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

 

A Prefeitura do Município de Pirapora do Bom Jesus/SP, usando das atribuições legais, com a supervisão da 
Comissão de Concurso especialmente nomeada pela Portaria nº 1564, de 15 de Abril de 2018, DIVULGA o 
RESULTADO da Avaliação Psicológica realizada em 09/12/2018 e para conhecimento de todos, COMUNICA que:  
 

a) A listagem encontra-se em ORDEM ALFABETICA separada por emprego; estando disponível na Internet nos 
endereços www.integribrasil.com.br ou www.piraporadobomjesus.sp.gov.br e ainda, por afixação nos locais de 
costume da Prefeitura. 

b) Possíveis recursos contra o Resultado deverão ser protocolados nos moldes do Edital Supra, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, desde que versem, exclusivamente, sobre questões de legalidade. 

Os candidatos que não constam na relação do Resultado foram considerados inaptos para o exercício da função 
e/ ou não compareceram na realização da Avaliação Psicológica. 

Ao candidato considerado INAPTO na Avaliação Psicológica, será facultado conhecer o resultado da avaliação por 
meio de ENTREVISTA DEVOLUTIVA, desde que se manifeste estritamente no prazo destinado ao recurso, sendo 
então agendado o local, dia e hora da devolutiva com o profissional responsável pela Avaliação realizada.  

 
Possíveis recursos deverão ser protocolados pelo candidato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da 
data da publicação, através do site www.integribrasil.com.br, no Painel do candidato, botão “Recursos”. 
 
 
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que 
fica à disposição por afixação nos locais de costume da Prefeitura e pela Internet nos endereços 
www.integribrasil.com.br ou www.piraporadobomjesus.sp.gov.br, visando atender ao restrito interesse público. 
 
 
Pirapora do Bom Jesus/SP, 11 de janeiro de 2019. 

 
 

A COMISSÃO 


