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Prefeitura Municipal de PORTO FELIZ – Processo Seletivo nº 3/2018 

 

A Prefeitura Municipal de PORTO FELIZ, em cumprimento às disposições constantes do Edital de Abertura de Inscrições do 
Processo Seletivo Nº 3/2018, vem, por meio do presente Edital: 

 

1 – RETIFICAR, após análise dos recursos contra classificação provisória e, com base nos critérios estabelecidos nos itens 
8.22, 9, 11.1. e 11.5. do Edital de Abertura de Inscrições, a relação dos candidatos classificados após a Prova Objetiva, as 
funções de PAEB Infantil, PAEB I, PAEB II – Arte e PAEB II – Geografia e, RATIFICAR as demais funções, na forma do 
ANEXO I – CLASSIFICAÇÃO FINAL – GERAL.  

 

2 – RATIFICAR após análise dos recursos contra a classificação provisória e, com base nos critérios estabelecidos nos itens 
3, 8.22, 9, 11.1. e 11.5. do Edital de Abertura de Inscrições, a relação dos candidatos classificados após a Prova Objetiva, na 
forma do ANEXO II – CLASSIFICAÇÃO FINAL – PORTADORES DE DEFICIÊNCIA.  

 

3 – RETIFICAR, após análise dos recursos contra classificação provisória e, com base nos critérios estabelecidos nos itens 
4.1, 8.22, 9, 11.1. e 11.5. do Edital de Abertura de Inscrições, a relação dos candidatos classificados após a Prova Objetiva, as 
funções de PAEB Infantil e PAEB I e, RATIFICAR as demais funções, na forma do ANEXO III – CLASSIFICAÇÃO FINAL – 
AFRODESCENDENTES E/OU INDÍGENAS. 

4 – INFORMAR que os candidatos classificados serão convocados a critério da Administração, conforme o número de vagas 
existentes, seguindo rigorosamente a ordem de classificação, respeitando-se o limite das vagas destinadas aos candidatos com 
deficiência, afrodescendentes e indígenas. É de inteira responsabilidade do candidato manter-se informado a respeito das 
publicações dos editais de convocação para o processo de atribuição das funções durante toda a vigência deste Processo 
Seletivo, as quais serão publicados, oficialmente, no site da Prefeitura do Município de Porto Feliz (www.portofeliz.sp.gov.br) e no 
blog da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo (http://secretariaeducacaopf.blogspot.com/), na forma do item 12 do 
Edital de Abertura de Inscrições.  

 
PORTO FELIZ, 11 de janeiro de 2019.   

 
 
 

ANTÔNIO CÁSSIO HABICE PRADO 
Prefeito Municipal 
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