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EDITAL DE RESPOSTA DO RECURSO QUANTO A CLASSIFICAÇÃO FINAL  

 

O Prefeito do Município de Ribeirão Bonito/SP, com a supervisão da Comissão Fiscalizadora do Concurso 

Público especialmente nomeado pela Portaria nº 4994 de 27/07/2021, usando das atribuições legais 

RESOLVE: 

 

I. DIVULGAR a resposta do recurso interposto em face a Classificação Final divulgada em 27/09/2021, 

cujo o prazo para protocolo foi respectivamente do dia 27/09/2021 ao dia 29/09/2021; e ainda o Resultado 

do Parecer, a saber: 

Cód. e Função Nome Status 

3.02 – Procurador Municipal Yeda da Cunha Picolo Indeferido 

Obs. A resposta na íntegra está disponível ao Candidato, através do site da Integri Brasil, no “Painel do Candidato”, 
link “Meus Recursos”. 

 

 

II. RATIFICAR o Resultado Final do Concurso Público para o provimento das Funções 3.01 – 

ENGENHEIRO CIVIL e 3.02 – PROCURADOR MUNICIPAL, em conformidade com os editais publicados, 

especialmente a Classificação Final das Provas Objetivas dos candidatos, devidamente divulgada em 

27/09/2021 através da Internet nos endereços: www.integribrasil.com.br e www.ribeiraobonito.sp.gov.br, 

conforme disposto no Edital do Concurso Público de Provas e Títulos Nº 01/2021.  

 

 

III. COMUNICAR que não havendo pendências quanto a recursos depois de decorridos os prazos legais, 

referente às Funções acima mencionadas, o presente Edital de Concurso está apto à Homologação, a ser 

feito pela autoridade municipal. 

 

 

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 no quadro de avisos, da Prefeitura de 

Ribeirão Bonito, pela Internet nos endereços www.integribrasil.com.br e www.ribeiraobonito.sp.gov.br e 

ainda no DIOE www.dioe.com.br, visando atender ao restrito interesse público. 

 

Ribeirão Bonito/SP, 04 de outubro de 2021. 

 

ANTONIO CARLOS CAREGARO 

Prefeito do Município de Ribeirão Bonito/SP 
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