
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA/SP 
Processo Seletivo de Provas e Títulos – PS Nº 01/2021 

 

 

 
EDITAL DE DESOMOLOGAÇÃO, RERRATIFICAÇÃO DA LISTA DE INSCRITOS E CLASSIFICADOS 

PCD  (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

 

O Prefeito do Município de Araçariguama/SP – com a supervisão da Comissão de Acompanhamento deste Processo Seletivo, especialmente 

nomeada pela Portaria nº 789/2021, usando das atribuições legais considerando tudo que consta nos autos e nos termos da legislação em 

vigor, especialmente dos Princípios Constitucionais da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, etc.., previstos no art. 37 da Constituição 

Federal, e pelo poder dever da própria Administração em exercer o controle de seus atos, no que se denomina auto tutela administrativa ou 

princípio da autotutela, resolve por unanimidade, no exercício deste poder dever de ofício reapreciar os atos produzidos em seu âmbito diante 

de sua conformidade com os fatos e com direito, especialmente para o que Segue: 

I –  CANCELAR a Homologação referente às funções constantes do Certame em tela, ora publicada em 25/01/2022;. 

II -   EXCLUIR a candidata “SELMA ROSANE SILVA DE RAMOS” da RELAÇÃO DE INSCRITOS PCD e da CLASSIFICAÇÃO FINAL 

PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) para a função 3.02 – PEB I – EDUCAÇÃO INFANTIL, que por um erro no processamento de 

dados teve seu nome divulgado incorretamente na listagem. 

III -  INCLUIR a candidata “SELMA REGINA MARIA” na RELAÇÃO DE INSCRITOS PCD e na CLASSIFICAÇÃO FINAL PCD (PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA) para as funções 3.01 – PROFESSOR PEB I – EDUCAÇÃO INFANTIL e 3.02 – PEB I – EDUCAÇÃO INFANTIL, 

que por um erro no processamento de dados não teve seu nome divulgado corretamente na listagem.  

As listagens encontram-se por disponíveis no site www.directacarreiras.com.br. 

IV –  CONSOLIDAR E HOMOLOGAR o resultado para o provimento das funções referentes ao certame em tela, em conformidade com os 

Editais publicados através da Internet nos endereços: www.directacarreiras.com.br e www.aracariguama.sp.gov.br , conforme disposto 

no Edital do Processo Seletivo nº 01/2021. 

 

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, pela Internet nos endereços www.directacarreiras.com.br  e www.aracariguama.sp.gov.br  e na Imprensa 

Oficial do Município de Araçariguama; bem como poderá ser divulgado em outros meios de comunicação, visando atender ao restrito 

interesse público. 

 

 

Araçariguama/SP, 14 de fevereiro de 2022. 

 

RODRIGO DE ANDRADE 

PREFEITO MUNICIPAL 
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