
 

PREFEITURA DE JACAREÍ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 

EDITAL de CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

A Prefeitura de JACAREÍ, em cumprimento às disposições constantes do Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público 
Nº 001/2022, vem, por meio do presente Edital: 

 

1 – RETIFICAR a relação final dos candidatos classificados na Prova Objetiva, para os cargos 03 – Professor 30h, 04 – Professor 
30h – Educação Especial e 05 – Professor 36h, e RATIFICAR para os demais cargos, na forma do ANEXO I – CLASSIFICAÇÃO 
FINAL - GERAL, com base nos critérios estabelecidos no Edital de Abertura de Inscrições. 

 

2 – RETIFICAR a relação final dos candidatos classificados na Prova Objetiva, para o cargo 03 – Professor 30h, e RATIFICAR para 
os demais cargos, na forma do ANEXO II – CLASSIFICAÇÃO FINAL – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, com base nos critérios 
estabelecidos no Edital de Abertura de Inscrições. 

 

3 – RATIFICAR a relação dos candidatos não classificados, na forma do ANEXO III – CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS, com 
base nos critérios estabelecidos no Edital de Abertura de Inscrições. 

 

4 – RETIFICAR o resultado da análise de títulos dos candidatos classificados na Prova Objetiva, para os cargos 03 – Professor 30h, 
04 – Professor 30h – Educação Especial e 05 – Professor 36h, e RATIFICAR para os demais cargos, na forma do ANEXO IV – 
RESULTADO FINAL DA ANÁLISE DE TÍTULOS. 

 

5 – INFORMAR que a convocação ocorrerá por meio de portaria de nomeação publicada no Boletim Oficial do Município de Jacareí 
(https://boletinsoficiais.geosiap.net/pmjacarei/public/publicacoes ), facultado o envio de e-mail ou contato por telefone, caso não 
se localize o candidato através dos meios precedentes, sendo obrigação do candidato classificado manter atualizados seus dados 
cadastrais junto a Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura de Jacareí durante a validade do concurso público, não lhe 
cabendo qualquer reclamação caso não seja possível ao órgão competente convocá-lo por falta da referida atualização.   

 

6 – INFORMAR que o candidato formalmente convocado que não se apresentar no prazo determinado, ou que deixar de fornecer 
qualquer um dos documentos comprobatórios, perderá o direito à vaga, prosseguindo-se à nomeação dos demais candidatos 
aprovados, observada a ordem classificatória.  

 

7 – INFORMAR que somente será investido no cargo o candidato que for julgado apto física e mentalmente para o seu exercício, 
após submeter-se a exames médicos, de caráter eliminatório, a serem realizados por ocasião da convocação por médico 
designado pela Administração. O candidato cuja deficiência for considerada incompatível com o desempenho das atividades será 
desclassificado. 

 

Jacareí, 13 de maio de 2022. 

 

 

Bruno de Moraes Castro 

Secretário de Administração e Recursos Humanos 

https://boletinsoficiais.geosiap.net/pmjacarei/public/publicacoes

