
                    

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA/SP 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2015 

 

 
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PONTUAÇÃO DE TÍTULOS E  

RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLETO  
 
A Prefeitura do Município de Carapicuíba/SP, através da Comissão de Concurso Público, especialmente nomeada pela 
Portaria nº 037 de 04 de Fevereiro de 2010, usando das atribuições legais faz saber que: 
 

I. DIVULGA O RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA e a PONTUAÇÃO DE TÍTULOS dos candidatos 
habilitados nas provas objetivas, dos cargos: 2.02 – Auxiliar de Desenvolvimento de Educação Básica – ADEB, 3.25 
– Professor Adjunto de Educação Básica I – PAEB I, 3.26 – Professor de Educação Básica II – PEB II – Arte e 3.27 – 
Professor de Educação Básica II – PEB II – Educação Física deste Concurso Público, cuja Avaliação Psicológica foi 
realizada em 23/08/2015 e 30/08/2015.  
 

II. ALTERA O DISPOSITIVO CONTIDO NO ITEM 10.2.5, por não estar em consonância com o disposto no § 2º do art. 
6º da Resolução do Conselho Federal de Psicologia, determinado que, em caso de apreciação da Avaliação por 
Devolutiva, o parecer é exclusivamente somente para o candidato, e não para outro Psicólogo como consta no 
referido item do Edital. Sendo assim, o item 10.2.5 do Edital Completo passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
10.2.5 - Ao candidato considerado INAPTO na Avaliação Psicológica, será facultado conhecer o resultado da avaliação 
por meio de ENTREVISTA DEVOLUTIVA, desde que se manifeste estritamente no prazo destinado ao recurso, sendo 
então agendado o local, dia e hora da devolutiva com o profissional responsável pela Avaliação realizada.  
 
 

No que tange ao presente concurso, os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concursos especialmente nomeada 
pela Portaria nº 0037, de 04 de Fevereiro de 2010 e pelo IBC - INSTITUTO BRIO CONHECIMENTOS. 

 
Para conhecimento de todos, COMUNICA que o ANEXO com os Resultados encontra-se em ORDEM ALFABÉTICA e está 
separado por Cargo; estando disponível na Internet nos endereços: www.institutobrio.org.br e www.carapicuiba.sp.gov.br.  
 
Possíveis recursos, exclusivamente referente ao Resultado da Avaliação Psicológica, ora divulgados deverão ser 
apresentados no prazo de 02 (dois) dias úteis da data da publicação nos moldes do primitivo Edital Completo. 

 
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.carapicuiba.sp.gov.br ou 
www.institutobrio.org.br e no Jornal “PÁGINA ZERO”, visando atender ao restrito interesse público. 
 
 
Carapicuíba/SP, 25 de Setembro de 2015. 
 

 
A COMISSÃO 
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