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EDITAL DE REVERSÃO PARCIAL DA HOMOLOGAÇÃO,  
ALTERAÇÃO PARCIAL DO RESULTADO OFICIAL E CLASSIFICAÇÃO FINAL  

 

 
O Prefeito do Município de Mogi Mirim/SP, no uso de suas atribuições legais e pelo que preceitua o Edital do 

Concurso Público Nº C.P. 02/2016, com a supervisão da Comissão de Concurso nomeada pela Portaria Nº 163/16 

de 20 de Abril de 2016 e Portaria 171/16 de 28 de Abril de 2016, 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 com a Comissão, reformar a decisão administrativa 

proferida nos autos dos processos administrativos contidos no “Edital de Respostas dos Recursos Contra a 

Nova Classificação”  divulgado em 07 de Outubro de 2016 e “Edital de HOMOLGAÇÃO do Concurso Público”, EM 

VIRTUDE DE DETERMINAÇÃO DE LIMINAR JUDICIAL em favor da Candidata MARIA ISABEL ZORZETTO LOUZADA 

DEL POSSO, devendo RERRATIFICA-LOS com as providências correlatas, no sentido de REVERTER A 

HOMOLOGAÇÃO para o Emprego 3.31 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA divulgado em 21 de Outubro 

de 2016, para inclusão da pontuação pleiteada em juízo. 

 

Em decorrência do acatamento da liminar judicial DETERMINA que seja adotada as seguintes providências: 
 

I.  REVERTER a Homologação referente ao emprego “3.31 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA”, 
publicada em 21/10/2016.  

 
II.  ACRESCENTAR na Classificação Final - 1,5 (um e meio) ponto na Prova de Títulos – referente à 

comprovação de tempo de serviço para a candidata MARIA ISABEL ZORZETTO LOUZADA DEL POSSO. 

 
III. DIVULGAR novo resultado e nova classificação para o emprego “3.31 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA”, considerando a pontuação de título – referente à comprovação de tempo de serviço da candidata 
acima citada, alterando também a posição da antiga classificação dos demais candidatos. 

 

Possíveis recursos, exclusivamente referente à Alteração ora divulgada, deverão ser apresentados no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas da data da publicação nos moldes do primitivo Edital Completo. 

 
Ratificam-se os demais Resultados Finais, já publicados e homologados em 21/10/2016, que se encontram 

disponíveis para consulta no site: www.integribrasil.com.br.  

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

fica à disposição pela Internet nos endereços www.integribrasil.com.br; www.mogimirim.sp.gov.br e ainda no 
Jornal Oficial de Mogi Mirim, visando atender ao restrito interesse público. 

 
 

Mogi Mirim/SP, 10 de Fevereiro de 2017. 
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