CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EDITAL Nº 10/2014 – DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DE RECURSO E DA CONVOCAÇÃO PARA SORTEIO PÚBLICO
(CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013)
A Câmara Municipal de São José dos Campos DIVULGA aos candidatos inscritos para os cargos de Analista Técnico Legislativo –
Designer Gráfico e Analista Técnico Legislativo – Web Designer, o que segue:
1)

Resultado da análise dos recursos contra a nota da prova prática e a classificação prévia para os cargos de Analista
Técnico Legislativo – Designer Gráfico e Analista Técnico Legislativo – Web Designer

RECURSO
123251
123360
2)

CANDIDATO
AMANDA GUIMARAES BRASIL
RIBEIRO
AUDREI APARECIDA FRANCO
DE CARVALHO

INSCRIÇÃO
1039130
1051113

OPÇÃO
001 - Analista Técnico Legislativo Designer Gráfico

PROVA
009 - Prova
Prática

001 - Analista Técnico Legislativo Designer Gráfico

009 - Prova
Prática

RESULTADO
INDEFERIDO
INDEFERIDO

Convocação para o sorteio público dos candidatos inscritos no cargo de Analista Técnico Legislativo – Designer Gráfico
que permaneceram empatados, depois de aplicados os critérios de desempate da classificação, previstos no Capítulo X,
item 2. e seus subitens:

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SORTEIO:
Câmara Municipal de São José dos Campos
RUA DESEMBARGADOR FRANCISCO MURILO PINTO, 33
VILA SANTA LUZIA – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
001 - Analista Técnico Legislativo - Designer Gráfico
Inscrição
Nome
0102644-5
ANA LAURA MOURA DOS SANTOS AZEVEDO
0102824-3
GREGORIO ITALIANO VENEZIANI

Documento
435791734
438476189

Data
26/06/2014
26/06/2014

Hora Class.
11:00
2
11:00
2

2.1. Os candidatos relacionados neste item deverão comparecer no local/data e horário indicados com antecedência mínima de 15
minutos do horário determinado para participarem do sorteio público.
2.2. Para ter acesso ao local do sorteio, o candidato deverá acessar o site da VUNESP - www.vunesp.com.br, na página do Concurso
Público, ou consultar, em dias úteis, de segunda-feira à sábado, das 8 às 20 horas, o Disque VUNESP, pelo telefone (11) 3874-6300.
2.3. Não há obrigatoriedade de comparecimento dos candidatos.
2.4. Os convocados poderão comparecer pessoalmente ou se fazer representar por procurador devidamente constituído. Para
participar do sorteio será exigido apresentação de documento de identificação oficial com fotografia. Os candidatos que não
comparecerem ou não se fizerem representar no sorteio público, serão representados por testemunha a ser nomeada pela Fundação
VUNESP.
2.5. O sorteio público terá o seguinte regramento:
2.5.1. Os candidatos, com notas finais iguais, em que persistam as notas empatadas nos componentes, serão agrupados por turma,
cargo e classificação em que houver candidatos empatados;
2.5.2. O sorteio será sequencial iniciando com a primeira classificação em que houver candidato empatado e finalizará com a última
classificação em que houver candidato empatado daquele grupo/turma, assim sucessivamente até a última classificação em que
houver candidato empatado;
2.5.3. Serão colocados em uma embalagem transparente, tira de papel impresso contendo: nome, número do documento, número de
inscrição, cargo, classificação geral, data e horário de todos os convocados, por grupo/turma e por horário de convocação;
2.5.3.1. Cada embalagem transparente conterá o nome de todos os candidatos empatados naquela classificação em que houve o
empate, que será colocada sobre a mesa para o sorteio, à vista de todos os presentes;
2.5.3.2. Será designado um representante para realizar o sorteio, que retirará da embalagem uma única tira de papel impresso, por
vez, até ser retirado o último nome colocado na embalagem transparente;
2.5.3.3. Com a tira de papel impresso em mãos será lido em voz alta o nome completo do candidato sorteado;
2.5.3.4. A sequencia sorteada será a ordem do desempate para todos os candidatos empatados, determinando sua ordem de
classificação final no referido Concurso Público;
2.5.4. Ao final do processo será redigida ata do sorteio público, assinada pelos representantes da Câmara Municipal de São José dos
Campo e por candidatos participantes da realização do sorteio.
2.6. O Resultado Final será publicado, oficialmente, no Diário Oficial do Estado – Poder Executivo – Seção I, sendo de inteira
responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
São José dos Campos, 18 de junho de 2014.
Saulo Monteiro de Souza
Secretário-Geral
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