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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO  
EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO N. 01/2021 

 

 
A Prefeitura Municipal de Tejupá, Estado de São Paulo, neste ato representada 

pelo senhor VALTER BORANELLI, Prefeito Municipal, tendo em vista as necessidades do serviço público, na forma 
prevista no artigo 37 da Constituição Federal, RESOLVE, para maior clareza e seus efeitos legais: 

 
I. RETIFICAR o subitem 8.1. do Edital de abertura do Concurso Público n. 

01/2021 passando a constar a seguinte redação: 
Onde se leu:  
8.1. Caberá recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis: 
8.1.3. Dos gabaritos preliminares das provas escritas; 
8.1.4. Das notas das provas escritas; 
8.1.5. Da Pontuação da Prova de Títulos para os cargos de Professor de Educação 
Básica I e III; 
8.1.6. Da classificação final e resultados finais do Concurso Público (desempate 
de notas). 
Leia-se: 
8.1. Caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis: 
8.1.3. Dos gabaritos preliminares das provas escritas; 
8.1.4. Das notas das provas escritas; 
8.1.5. Da Pontuação da Prova de Títulos para os cargos de Professor de Educação 
Básica I e III; 
8.1.6. Da classificação final e resultados finais do Concurso Público (desempate 
de notas). 
 
II. RETIFICAR o subitem 7.1. do Edital de abertura do Concurso Público n. 

01/2021 passando a constar a seguinte redação: 
Onde se leu: 
7.1. Na hipótese de igualdade na classificação parcial e final, terá preferência, 
sucessivamente, o candidato que:  
I. tiver maior idade, considerando-se dia, mês e ano. 
Leia-se: 
7.1. Na hipótese de igualdade na classificação parcial e final, terá preferência, 
sucessivamente, o candidato que:  
I. tiver maior idade, considerando-se dia, mês e ano e respeitando-se o Estatuto 
do Idoso. 
 
As demais disposições do Edital de abertura do Concurso Público n. 01/2021 

permanecem inalteradas.  
E, para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa alegar 

desconhecimento é expedido o presente Edital. 
 
Prefeitura Municipal de Tejupá-SP, 04 de agosto de 2021. 

 
 

VALTER BORANELLI 
Prefeito Municipal 
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