
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Concurso Público nº 01/2017 – Prefeitura Municipal de Cruzália – Estado de São Paulo. 
 

 
 

 

JOSÉ ROBERTO CIRINO, Prefeito Municipal de Cruzália, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são 
conferidas por lei, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue: 

 

Art. 1º. Após análise dos recursos impetrados contra o RESULTADO PRELIMINAR do Concurso Público nº 01/2017, fica 
divulgado no ANEXO ÚNICO deste Edital, ante a previsão constante do item 11.2.1 ítem C do Edital de Abertura nº 01/2017. 

 

I - O candidato poderá consultar individualmente a resposta do recurso contra o Resultado Preliminar no endereço eletrônico 
www.spbrasilconcursos.com.br, no link Área do Candidato no link Meus Recursos, ou através do email caso candidato tenha 
interposto o recurso por email. 

 

Art. 2º. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. 

 
 
Sem mais, 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

 

 

Cruzália/SP, 25 de outubro de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ ROBERTO CIRINO 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DA ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS AO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA 
OBJETIVA  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS 
INTERPOSTOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DO 

CONCURSO PÚBLICO Nº  01/2017 

 

Nº DE 
INSCRIÇÃO 

CARGO MOTIVO RESULTADO SITUAÇÃO 

687702 
Fiscal 
Tributário 

O(a) Candidato(a) solicita a 
mudança na classificação 
observando os critérios do ítem 
8 do Edital de Abertura. 

DEFERIDO 

Foi realizada nova verificação do Resultado Preliminar, 
em que se constatou que sua pontuação corresponde ao 
critério de desempate deve ser alterado de acordo com o 

ítem 8 do Edital de Abertura.  

687702 
Fiscal 
Tributário 

O(a) Candidato(a) solicita a 
mudança na classificação 
observando os critérios do ítem 
8 do Edital de Abertura. 

DEFERIDO 

Foi realizada nova verificação do Resultado Preliminar, 
em que se constatou que sua pontuação corresponde ao 
critério de desempate deve ser alterado de acordo com o 

ítem 8 do Edital de Abertura.  

685034 Psicólogo 
O(a) Candidato(a) solicita a 
recontagem de seus pontos. 

DEFERIDO 

Foi realizada nova verificação da folha de respostas do 
candidato, em que se constatou que sua pontuação 

corresponde àquela apontada no recurso do candidato e 
não a divulgada no Resultado Preliminar. O candidato 

pode consultar cópia de sua folha de respostas por meio 
da área “Recursos”, disponível do site da SPBRASIL 

Concursos. 

684248 Psicólogo 
O(a) Candidato(a) solicita a 
recontagem de seus pontos. 

DEFERIDO 

Foi realizada nova verificação da folha de respostas do 
candidato, em que se constatou que sua pontuação 

corresponde àquela apontada no recurso do candidato e 
não a divulgada no Resultado Preliminar. O candidato 

pode consultar cópia de sua folha de respostas por meio 
da área “Recursos”, disponível do site da SPBRASIL 

Concursos. 

686117 Psicólogo 

O(a) Candidato(a) solicita a 
mudança na classificação 
observando os critérios do ítem 
8 do Edital de Abertura. 

DEFERIDO 

Foi realizada nova verificação do Resultado Final, em 
que se constatou que sua pontuação corresponde ao 

critério de desempate deve ser alterado de acordo com o 
ítem 8 do Edital de Abertura.  

680389 Farmacêutico 

O(a) Candidato(a) solicita a 
mudança na classificação 
observando os critérios do ítem 
8 do Edital de Abertura. O 
candidato solicita recontagem 
de Pontos. 

DEFERIDO 
Parcialmente 

Foi realizada nova verificação da folha de respostas do 
candidato, em que se constatou que sua pontuação 

corresponde àquela apontada no resultado preliminar. 
Mas em relação a classificação por meio de desempate 
verificou-se que é necessário alteração em razão dos 

critérios adotados no ítem 8 do Edital de Abertura. 

 


