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                                               CONCURSO PÚBLICO 001/2017  
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA DO CURSO DE FORMAÇÃO DA 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL  
 

A Prefeitura Municipal de Votorantim em cumprimento às disposições constantes 
no Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público Nº 001/2017, RESOLVE:  
 
1 - DIVULGAR, na forma do ANEXO I – CANDIDATOS HABILITADOS NO CURSO 
DE FORMAÇÃO, em conformidade com o item 12 do Edital de Abertura de Inscrições, 
os candidatos HABILITADOS  no Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 
para os cargos de Guarda Civil Municipal 2ª Classe – Masculino e Guarda Civil Muni-
cipal 2ª Classe - Feminino, de acordo com a  EFAE - Escola de Formação, Aperfei-
çoamento e Especialização da Guarda Civil Municipal de Sorocaba, situada na 
Rua Paes de Linhares, 1.820, Vila Fiore – Sorocaba, entidade contratada para mi-
nistrar o referido curso de formação. 
 
2 - DIVULGAR os candidatos não habilitados no Curso de Formação por não cumpri-
mento dos requisitos estabelecidos no item 12 do Edital de Abertura de Inscrições, na 
forma do ANEXO II – CANDIDATOS NÃO HABILITADOS NO CURSO DE FORMA-
ÇÃO. 
 
3 - INFORMAR que, de acordo com o item 12.9 do Edital de Abertura e Inscrições, foi 
considerado CLASSIFICADO no Curso de Formação de Guarda Civil o candidato que 
obteve pontuação mínima de 70 pontos (ou equivalente ao aproveitamento mínimo 
de 70%), sendo que o candidato que obteve pontuação inferior a 70 pontos no Curso 
de Formação da Guarda Civil foi DESCLASSIFICADO do concurso público, não 
figurando no Edital de Classificação Final Provisória. 
 
4 - INFORMAR que, de acordo com os itens 12.7 e 12.11 do Edital de Abertura de 
Inscrições, ao candidato aluno que teve matrícula cancelada e foi dispensado do curso 
de formação por deixar de cumprir as determinações do item 12.6 do Edital, não 
caberá recurso administrativo. 
 
5 - ESTABELECER os dias 11 e 12 de maio de 2020 como período para interposição 
de recursos contra o RESULTADO DO CURSO DE FORMAÇÃO. Os recursos admi-
nistrativos deverão ser encaminhados exclusivamente para o Departamento de Re-
cursos Humanos da Prefeitura Municipal de Votorantim através do e-mail dir.rh@vo-
torantim.sp.gov.br, devem constar do recurso: o nome do candidato, número de ins-
crição, número do documento de identidade, o cargo/emprego/função para a qual se 
inscreveu, endereço completo, a fundamentação ou o embasamento com as devidas 
razões do recurso, local, data e assinatura, conforme modelo definido no ANEXO 
III do Edital de Abertura das Inscrições. 
 

VOTORANTIM, 08 de maio de 2020. 
 
 
                                         FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA 
                                                   Prefeito Municipal  
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