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EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PARA O CARGO 2.02 – DISPENSADOR DE 
MEDICAMENTOS E DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS  

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  
 

O Prefeito do Município da Estância Turística de Paranapanema - SP, no uso de suas atribuições legais e pelo que 
preceitua o Edital do Concurso Público Nº 01/2014, com a supervisão da Comissão Especial do Concurso Público, 
nomeada pela Portaria nº 13 de dois de janeiro de 2014; especialmente designada para acompanhamento e 
fiscalização dos trabalhos, considerando tudo que dos autos consta e nos termos da legislação em vigor, 
especialmente dos Princípios Constitucionais da Legalidade, Impessoalidade e Moralidade previstos no art. 37 da 
Constituição Federal, RESOLVE por unanimidade, no exercício deste poder-dever de ofício reapreciar os atos 
produzidos em seu âmbito, para reformar a decisão administrativa proferida nos autos dos processos administrativos 
contidos no “EDITAL DE RESPOSTAS DOS RECURSOS E DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL PARA O 
CARGO 2.02 – DISPENSADOR DE MEDICAMENTOS” divulgado em 14 de Março de 2014, e “EDITAL DE 
HOMOLGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO” divulgado em 14 de Março de 2014, diante de sua desconformidade 
com os fatos e com o direito, devendo RERRATIFICA-LOS com as providências correlatas, conforme abaixo segue: 
 
I. CANCELAR a Homologação do Concurso Público para o cargo 2.02 – DISPENSADOR DE MEDICAMENTOS, 
publicada em 14/03/2014.  
 
II. DIVULGAR A CLASSIFICAÇÃO FINAL P.N.E. (Portadores de Necessidades Especiais) dos candidatos, que por 
falha de processo, não publicou a Listagem no Jornal “Diário de Sorocaba” e “Sudoeste Paulista”, na edição do dia 
15/03/2014. 

 
A listagem se encontra em ordem de classificação e está disponível na Internet nos endereços: 
www.paranapanema.sp.gov.br e www.directacarreiras.com.br e ainda por afixação no quadro de avisos da Prefeitura 
da Estância de Paranapanema/ SP. 
 
III. HOMOLOGAR o Resultado Final para o provimento do cargo acima descrito, em conformidade com os Editais 
publicados, especialmente a Classificação Final dos candidatos que foi publicada no Jornal “Diário de Sorocaba” e 
“Sudoeste Paulista”, disponibilizada através da internet nos endereços www.paranapanema.sp.gov.br e 
www.directacarreiras.com.br em 14 de Março de 2013 e afixada no quadro de avisos da Prefeitura da Estância 
Turística de Paranapanema/SP, conforme disposto no Edital do Concurso Público Nº 01/2014. 
 
Ratificam-se os demais Resultados Finais, já publicados e homologados em 14/03/2014, que se encontram 
disponíveis para consulta no site: www.directacarreiras.com.br. 
 
Para que surtam os efeitos legais e que ninguém alegue ignorância, publica o presente termo. 
 

 
 

Estância Turística de Paranapanema, 18 de Março de 2014. 
 
     
 

ANTÔNIO HIROMITI NAKAGAWA 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA / SP 
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