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EDITAL DE RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO  

 
A Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, usando das atribuições legais, através da Comissão de Concurso 

especialmente nomeada pela Portaria Nº 63/2015, de 26 de Outubro de 2015, faz saber que: 
 

I. DIVULGA AS RESPOSTAS DOS RECURSOS interpostos em face a Classificação Final, ocorrida em 13/12/2015, cujos 

prazos para protocolo foi do dia 21/01/2016 a 26/01/2016; e ainda o Resultado do Parecer disponível no Painel do 
Candidato, a saber: 

 

Cód Recurso Cód e Cargo Nome Status 

101844 - 77 
3.05 - PROCURADOR JURÍDICO 

JIMERSON DOS SANTOS DORIGO INDEFERIDO 

109844 - 77 DANILO ANTONIO P. MARAMALDO INDEFERIDO 

92984 - 78 

3.06 – PROF. I - ENSINO FUNDAMENTAL 

PAMELA ACOSTA CAETANO INDEFERIDO 

95174 - 78 MARCIA ANTUNES DE CAMPOS BUCK INDEFERIDO 

130004 - 78 IVANILDA LOPES DE MORAES INDEFERIDO 

129854 - 78 JULIANA MAFFI MOREIRA BARBOSA INDEFERIDO 

 

II. EXCLUI as informações referentes à pontuação, resultado e classificação do candidato Paulo Vitor de Souza, visto que, 

após reanalise de seu Gabarito por esta banca examinadora, contatou que não havia sua assinatura no respectivo 

documento, ato este que inflige às normas do edital contidas no item 8.1.6 por ser uma afronta a lei e ao direito. 

 

III. DETERMINA a alteração da publicação do edital de resposta dos recursos nº 12 de 21 de Janeiro de 2016, que por 

erro grotesco de sistema, publicou o parecer DEFERIDO para o pedido do requerente, o que merece correção em 

conformidade com as informações do item anterior deste edital, passando então o pedido a ser considerado INDEFERIDO, 

excluindo assim o requerente do certame e, por conseguinte, motiva a alteração e correção do resultado final e a listagem 

de classificação. 

 
 

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 da Prefeitura, pela Internet nos endereços www.iracemapolis.sp.gov.br e/ou 

www.integribrasil.com.br, no Jornal Gazeta de Iracemápolis e Gazeta de Limeira, visando atender ao restrito 

interesse público. 
 

 
 Iracemápolis/SP, 28 de Janeiro de 2016. 

 
A COMISSÃO 
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