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EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  

CARGO 2.01 – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  BÁSICA I  

 
 
 
 

O Prefeito do Município de Pilar do Sul – SP, com a supervisão da Comissão de Concurso especialmente 
nomeada para tal fim, usando das atribuições legais, torna público o que segue: 

a) CONSIDERANDO que, o candidato José Abdiel Oliveira de Arruda informou quando de seu 
cadastramento e inscrição no presente concurso a data de nascimento errada (07/07/1986) quando o 
correto é 07/07/1996, provocando erro na classificação final do concurso, vez que no critério de 
desempate a idade prevalece, em favor do mais velho; 

b) CONSIDERANDO, que erros formais é de se corrigir a qualquer tempo, visando sanar possíveis 
injustiças e quebra da legalidade; 

c) CONSIDERANDO que a irregularidade apontada foi observada somente agora, por ocasião da 
contratação e desta forma há que se corrigir, e para tanto DECIDE e DETERMINA: 

I – A correção da data de nascimento do candidato em questão, a correção na classificação do cargo e, por 
conseguinte e republicação da classificação final para o cargo 2.01 – Auxiliar de Desenvolvimento da 
Educação Básica, que fica disponível para consulta através da internet nos endereços 

www.integribrasil.com.br ou www.pilardosul.sp.gov.br.   
 
 

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.integribrasil.com.br ou www.pilardosul.sp.gov.br e ainda no JORNAL DIÁRIO DE SOROCABA  e 
JORNAL TERRA, visando atender ao restrito interesse público. 

 
 

Pilar do Sul/SP, 22 de dezembro de 2017. 
 

ANTONIO JOSE PEREIRA 

PREFEITO MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 
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