
 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 
Estado de São Paulo 

Secretaria Municipal da Administração 
 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019 
EDITAL DE DEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES 

 

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, em cumprimento às disposições constantes do Edital de Abertura de Inscrições 
do Processo Seletivo Nº 001/2019, para contratação de professores em caráter temporário e emergencial nas funções 
de PEB I, PEB II e PEB III (Arte, Ciências Físicas e Biológicas, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Língua 
Portuguesa, Matemática e Professor de Atendimento Educacional Especializado – AEE), realizado por meio da Empresa 
Publiconsult Assessoria e Consultoria Ltda, vem, por meio do presente Edital: 
 
1 – DIVULGAR, na forma do ANEXO I – INSCRIÇÕES DEFERIDAS, a relação geral dos candidatos que tiveram as 
inscrições confirmadas mediante o pagamento da inscrição, nos sites www.publiconsult.com.br e 
www.ribeiraopreto.sp.gov.br. 
 
2 – DIVULGAR, na forma do ANEXO II – INSCRIÇÕES INDEFERIDAS, a relação dos candidatos que tiveram suas 
inscrições indeferidas por não terem efetuado o pagamento da inscrição, nos sites www.publiconsult.com.br e 
www.ribeiraopreto.sp.gov.br. 
 
3 – ESTABELECER o dia 07 de maio de 2019 para a interposição de recursos administrativos contra o indeferimento de 
inscrições. Os recursos administrativos deverão ser protocolados exclusivamente por meio do site www.publiconsult.com.br 
na forma estabelecida no item 9 do Edital de Abertura de Inscrições, devendo ser juntada documentação comprobatória 
de pagamento, se for o caso. 
 
4 – INFORMAR que a confirmação oficial acerca da data, horário e local de realização das provas ocorrerá por meio de 
Edital de Convocação a ser disponibilizado nos sites www.publiconsult.com.br e www.ribeiraopreto.sp.gov.br, sendo 
ainda publicado de forma resumida no Diário Oficial do Município de Ribeirão Preto 
(http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/J015/diario.xhtml), entre os dias 10 e 13 de maio p.f., sendo 
de responsabilidade do candidato o acompanhamento das informações nos meios de divulgação oficial. 
 
 

Ribeirão Preto, 06 de maio de 2019. 
 
 
 
 

Marine Oliveira Vasconcelos 
Secretária Municipal da Administração 

 
 
 
 

Thomaz Perianhes Júnior 
Diretor do Departamento de Recursos Humanos 

 
 
 
 

Nilson Carlos Lima 
Chefe da Divisão de Seleção, Recrutamento e Treinamento 


