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EDITAL DE RESPOSTAS DOS RECURSOS QUANTO A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE 
ABERTURA; PARECER SOBRE OS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E AINDA; 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
A Prefeita 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 quanto a publicação do Edital de Abertura, cujo prazo de 
recurso foi do dia 26/10/2021 ao dia 28/10/2021; e ainda o Resultado do Parecer, a saber: 
 

 

CÓD. E CARGO CANDIDATO (A) STATUS 

4.02 - DIRETOR DE ESCOLA ELZA MOURA FREIRE THOMAZ INDFERIDO 

4.03 - PEB I  JOCIVAN ALVES DE SOUSA INDFERIDO 

Obs: A resposta na íntegra foi disponibilizado ao candidato, através do site da Integri Brasil, no “Painel do Candidato”, 
link “Meus Recursos”. 

 
 

II – COMUNICA que não houveram solicitações de isenção da taxa de inscrição deferidas, devido ao não 
atendimento das condições estabelecidas no Edital completo, particularmente, o Item 4.24.2, relativo ao envio 
da documentação. 
 
 

III – DIVULGA E HOMOLOGA a relação dos candidatos inscritos no presente Concurso Público, cujas 
inscrições foram consideradas deferidas e, portanto, homologadas. A Listagem se encontra em ORDEM 
ALFABÉTICA, separada por função e está disponível para consulta através da Internet nos endereços 
www.integribrasil.com.br e por afixação em local de costume da Prefeitura. 
 
 
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, 24 de novembro de 2021. 

 
 

FABÍOLA ALVES DA SILVA PEDRICO 
Prefeita do Município de Votorantim/SP 
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