PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ – SP
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 003/2016

EDITAL DE RECURSO CONTRA RESULTADO PARCIAL DA 3ª ETAPA – EXAME
PSICOTÉCNICO - CONCURSO PÚBLICO N° 003/2016.
O Prefeito do Município de Porto Feliz, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto no Edital de Abertura do Concurso Público 003/2016;
CONSIDERANDO o Resultado Parcial da 3ª Etapa do Concurso Público, publicado no Edital de
07/08/2017, contendo a relação dos candidatos aptos no Exame Psicotécnico;
RESOLVE:
1. Publicar, o presente Edital, contendo os procedimentos de recurso contra o resultado parcial da 3ª
Etapa do Concurso Público.
2. O atendimento ao pedido recurso será realizado por meio de "entrevista de devolutiva" na qual o
candidato tomará ciência dos resultados do exame aplicado.
a. A "entrevista de devolutiva" será realizada pelo Psicólogo que aplicou os exames e terá
caráter meramente informativo e orientador, tendo por objetivo cientificar o candidato do
resultado obtido no exame psicológico, sem implicações na alteração do resultado do
exame.
b. A "entrevista de devolução" não tem caráter de reaplicação ou de revalidação do Exame
Psicotécnico.
3. O sigilo sobre os resultados obtidos no Exame Psicotécnico deverá ser mantido pelo psicólogo
contratado pela Prefeitura do Município de Porto Feliz, na forma prevista pelo Código de Ética
Profissional do Psicólogo. As condutas e informações advindas do psicólogo contratado serão de
inteira responsabilidade do mesmo.
4. Não será permitida a retirada ou a reprodução do material do candidato, referentes ao Exame
Psicotécnico.
5. O Recurso deverá ser protocolado junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura do Município de
Porto Feliz, situada a Rua Ademar de Barros, 340 – Centro, Porto Feliz/SP no horário das 08h às
12h e 30m e das 14h às 16h e 30m, impreterivelmente nos dias 10/08/2017 e 11/08/2017.
a. Devem constar do recurso: o nome do candidato, número de inscrição, número do
documento de identidade, endereço completo, telefone de contato, a fundamentação ou o
embasamento com as devidas razões do recurso, local, data e assinatura do candidato,
conforme modelo definido no Anexo I deste Edital.
b. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo ao registrar sua solicitação.
c. O recurso poderá ser protocolado por procurador, sendo que neste caso o recurso deverá
conter a assinatura do candidato com firma reconhecida e ser acompanhado da procuração
específica; além disso, o procurador deverá portar documento original de identidade no
momento de protocolar o recurso.
d. O Recurso deverá ser apresentado em 2 (duas) vias, sendo que uma será retida pelo Setor
de Protocolo e a outra entregue ao candidato com registro de recebimento.
e. Serão indeferidos os recursos interpostos através de e-mail, fax ou por outras formas,
meios e prazos não estipulados neste Edital, bem como aqueles que não apresentarem
fundamentação e embasamento.
f. Os recursos inconsistentes, os intempestivos e os provenientes dos candidatos que não
compareceram na aplicação do Exame Psicotécnico serão liminarmente indeferidos.
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6. Do deferimento do recurso será agendada a Entrevista de Devolutiva, a ser comunicada ao
candidato por meio de Edital a ser publicado no site da RHS Consult, sendo o
www.rhsconsult.com.br.
7. Aplica-se, no que couber, o disposto no Edital de Abertura do Concurso Público 003/2016.
8. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Feliz/SP, 09 de Agosto de 2017.

Antonio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PARCIAL DA 3ª ETAPA – EXAME PSICOTÉCNICO
CONCURSO PÚBLICO 03/2016
Ao Ilustríssimo senhor presidente da Comissão do Concurso Público 03/2016:
Dados do candidato
Nome:
Número Inscrição:

RG:

Endereço:
Telefone:

Celular:

Venho, por meio deste interpor recurso contra a Classificação Preliminar do referido concurso:

Preencher de forma legível, clara e objetiva. Apresentar no Setor de Protocolo, em duas vias, nos dias 10 e 11/08/2017, das 08 às 12:30 e das 14 às 16:30.

Porto Feliz, __________ de _______________________de___________.

_____________________________________
Assinatura do Candidato

RECEBI EM:

Data: _____ /_____/________
Hora: _______ : ________
_____________________________
Carimbo e Assinatura
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