PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2015
EDITAL DE CANCELAMENTO DO EMPREGO 03 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
O Prefeito Municipal de Nova Europa, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICO o que segue:

I – DA ANULAÇÃO DO CERTAME PARA O EMPREGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS
PESADAS:
Considerando recurso interposto pelo candidato Denilson Aparecido Rodrigues, inscrição 97, que
questiona a não existência de critérios de aprovação ou reprovação no exame de avaliação prático no Edital
de Abertura;
Considerando que assiste razão ao candidato, uma vez que o Edital de Abertura é omisso nesse
ponto, caracterizando-se como vício editálicio incorrigível;
Considerando que a ausência de critérios e a tipificação da máquina a ser utilizada na prova prática
foram prejudiciais aos participantes;
Cabe elucidar:
Observado os critérios acima interpostos pelo candidato requerente e após criteriosa análise do edital
e das viabilidades possíveis de serem obtidas, chegamos à conclusão de que a omissão de tal item no bojo
do Edital prejudicou os candidatos quanto à realização das provas práticas. Vale lembrar que tal omissão
pode e acarretou a inscrição sem a devida ciência do real trabalho a ser executado.
Resolve que desta forma fica CANCELADO o Processo Seletivo para o Emprego de Operador de
Máquinas Pesadas.
Os candidatos poderão se inscrever sem custo algum no novo Processo Seletivo a ser futuramente
realizado ou solicitar o ressarcimento dos valores dispendidos com taxa de inscrição, caso não seja detentor
de conhecimento para o próximo certame.
Os candidatos que desejarem receber o estorno do valor da taxa de inscrição deverão encaminhar email para contato@aptarp.com.br, informando os dados bancários.
Os demais cargos do Processo Seletivo 03/2015 serão homologados normalmente, uma vez que não
foram afetados pelo vício em questão.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, em 01 de outubro de 2015.
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