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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES; DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DAS 

SOLICITAÇÕES DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DAS PROVAS E AINDA;  

RESULTADO DA SOLICITAÇÃO DA CONDIÇÃO DE JURADO 
 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA – IPML, com a supervisão da Comissão de Concurso 

Público, especialmente nomeada pela Resolução nº 06 de 19 de outubro de 2021, usando das 

atribuições legais: 

 

 

I - HOMOLOGA E DIVULGA relação dos candidatos inscritos no presente Concurso Público, cujas 

inscrições foram consideradas deferidas e, portanto, homologadas. Divulga também a relação de 

candidatos que concorrerão às cotas: 

a) P.C.D 

b) IDOSOS 

c) NEGRO, NEGRA OU AFRODESCENDENTE 

 

 

II - DIVULGA O RESULTADO DAS SOLICITAÇÕES DE CONDIÇÕES ESPECIAIS para a realização das Provas. 

 

 

III - DIVULGA O RESULTADO DA SOLICITAÇÃO DA CONDIÇÃO DE JURADO para fins de eventual 

requisito de desempate, na forma prevista no Item 11.2, letra “c” do Edital Completo: 

 

Código/Cargo Nº de Inscrição Nome RG Situação 

3.04 – Contador Previdenciário 2000195081 Ricardo Augusto Bello 27.040.382-6 Deferido 

 

As Listagens citadas acima se encontram em ORDEM ALFABÉTICA, separadas por cargos e estão 

disponíveis para consulta através da Internet nos endereços www.integribrasil.com.br e 

www.ipml.com.br e por afixação em local de costume da Autarquia.  

 

Possíveis recursos quanto à homologação das inscrições e/ou quanto ao resultado da solicitação de 

condição especial deverão ser protocolizados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

Possíveis alterações referentes aos dados ora divulgados que mereçam correções, inclusões e/ou 

exclusões, deverão ser realizadas pelo candidato, detalhando e informando a retificação a ser 

procedida, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da data desta publicação, através do e-mail 

contato@integribrasil.com.br e/ou telefone (11) 4022-7166. 

 

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 AUTARQUIA, pela Internet 

nos endereços www.integribrasil.com.br; www.ipml.com.br e/ou em outros meios de comunicação, 

visando atender ao restrito interesse público. 

 

Limeira/SP, 14 de janeiro de 2022. 
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