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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA PRÁTICA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
 

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

Público, especialmente nomeada pela Portaria nº 209/2021, de 25/08/2021, usando das atribuições 

legais: 

 

 

I. DIVULGA O RESULTADO DA PROVA PRÁTICA realizada em 21/11/2021, para o emprego 1.02 - 

Operador de Máquina, conforme listagem ora divulgada. 

 

 

II. DIVULGA O RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA realizada em 21/11/2021, para o 

Emprego 2.02 – Cuidador Social. 

Os candidatos que não constam na relação do Resultado foram considerados inaptos para o 

exercício da função e/ ou não compareceram na realização da Avaliação Psicológica. 

Ao candidato considerado INAPTO na Avaliação Psicológica, será facultado conhecer o 

resultado da avaliação psicológica por meio de ENTREVISTA DEVOLUTIVA, desde que se 

manifeste estritamente no prazo de 48 horas destinado ao recurso. A Entrevista Devolutiva, 

caso seja solicitada, será realizada à distância (remotamente) em plataforma digital, 

devidamente assegurado o acesso – através de link a ser enviado no momento oportuno, 

diretamente ao candidato recorrente, com o profissional responsável pela Avaliação 

realizada.  

 

 

As listagens encontram-se em ORDEM ALFABÉTICA separadas por empregos; estando disponível na 

Internet nos endereços www.integribrasil.com.br ou www.angatuba.sp.gov.br e ainda, por afixação 

nos locais de costume da Prefeitura. 

 
 

Possíveis recursos contra o Resultado da Prova Prática e Avaliação Psicológica, deverão ser 

protocolados nos moldes do Edital Supra, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da data da 

publicação, através do site www.integribrasil.com.br, no Painel do candidato, botão “Recursos”. 

 

 

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o 

presente Edital, que fica à disposição afixado no pátio da Prefeitura do Município de Angatuba/SP e 

ainda no Jornal Folha de Angatuba, além de outros periódicos que julgar necessário, bem como 

pela Internet nos endereços www.integribrasil.com.br ; www.angatuba.sp.gov.br, visando atender ao 

restrito interesse público. 

 

 

Angatuba, 26 de novembro de 2021. 

 

 

NICOLAS BASILE ROCHEL 

Prefeito Municipal 
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