INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV
Concurso Público de Provas e Títulos - CP Edital Nº 01/2017

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO DO RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL
O Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu – ITUPREV, através
da Comissão Especial de Concurso Público, especialmente nomeada pela Portaria nº 189, de 01 de agosto de
2017, usando das atribuições legais, torna público que:
a) CONSIDERANDO que, após a aplicação das provas em 08/10/2017, foi aberto o prazo legal destinado ao
recebimento de recursos contra a aplicação da Prova Objetiva, Divulgação do Gabarito e do Resultado
Preliminar, cujas respostas sobre o Deferimento e ou Indeferimento das questões recursadas foram
divulgadas pelo edital de respostas dos recursos e divulgação da classificação final, na Publicação de nº
11 em 20/10/2017, através do site www.integribrasil.com.br.
b) CONSIDERANDO que, a banca reavaliou recurso de agravo pendente, sobre a questão de nº 18 do
cargo 2.02 – Oficial Administrativo, que já havia sido recursada no período legal e que, na ocasião, o
recurso foi considerado INDEFERIDO. Contudo, a mesma questão constou de conteúdo comum também
para os cargos: 2.01 Motorista Administrativo; 2.03 Secretária e 2.04 Copeiro;
c) CONSIDERANDO que, a decisão pelo acatamento e deferimento quanto ao agravo sobre a questão de nº
18, aplicada para os cargos apontados, foi devidamente apresentada à Comissão Especial de Concurso
Público do ITUPREV, corroborando o deferimento do recurso em tela, razão pela qual DECIDE,
DETERMINA, COMUNICA e DIVULGA a correção no Gabarito Oficial a saber: QUESTÃO Nº 18 –
ANULADA.
I – DETERMINA a correção e republicação do gabarito e apuração do novo resultado, face ao deferimento do
recurso da questão Nº 18, para os cargos apontados, que passa a estar disponível para consulta através da
Internet no endereço 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.ituprev.com.br e www.integribrasil.com.br, no Jornal Periscópio,
bem como afixado em local de costume no Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu –
ITUPREV.
Itu, 26 de outubro de 2017.
LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE
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