PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2016

A Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO, por
meio da empresa CKM Serviços, a Classificação Final – Modalidade Pessoa com Deficiência (exceto
para o cargo de Motorista de Ambulância) da Prova Objetiva realizada dia 24/04/2016, conforme capítulos
XV. DO RESULTADO FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO e XVI. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE do Edital de
Abertura do Concurso Público 01/2016.

1.

Compõe este edital o Anexo Único, contendo o Resultado Final (dos candidatos habilitados na prova objetiva)
em ordem por classificação e separados por cargo, com as seguintes informações: nº de inscrição, nome do
candidato, data de nascimento, nota de conhecimentos gerais, nota de conhecimentos específicos, nota total
da prova objetiva e classificação final.

2.

Condições de Habilitação na Prova Objetiva:


Não zerar nenhuma disciplina da grade de provas;



Obter nota igual ou maior a 50 (cinquenta) pontos;

3.

Os candidatos que não atenderam às condições supracitadas estão eliminados do Concurso Público.

4.

Dos critérios de desempate - na ocorrência de empate, foi adotado os seguintes critérios:


Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o último dia de inscrição, na forma
do disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003;



Maior nota nas questões de conhecimentos específicos;



Maior nota nas questões de Conhecimentos Gerais (se for o caso);



Candidato que tiver maior idade, abaixo de 60 anos;



Persistindo o empate com aplicação dos subitens anteriores será dada preferência, para efeito
de classificação, ao de maior idade, assim considerando “dia, mês e ano de nascimento” e
desconsiderando “hora de nascimento”;



Persistindo ainda o empate, será processado sorteio público para definição de ordem de
classificação.

5.

Informamos que não houve candidatos empatados.

CKM Serviços Ltda.
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Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente edital que será publicado na íntegra no
endereço eletrônico www.ckmservicos.com.br e www.francodarocha.sp.gov.br, bem como na Imprensa
Oficial do Munícipio de Franco da Rocha. Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no
Edital do Concurso Público referente.

Franco da Rocha, 18 de maio de 2016.

Francisco Daniel Celeguim de Morais
Prefeito do Município de Franco da Rocha

CKM Serviços Ltda.
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ANEXO ÚNICO – CLASSIFICAÇÃO FINAL – MODALIDADE PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Nº de
Inscrição
007020

Nome
LAIS ADRIELE FERREIRA COELHO

Data de
Nascimento

Nota de
Conhecimentos
Gerais

09/12/1987

10,00

CKM Serviços Ltda.

Nota de
Classificação
Conhecimentos Nota Final
Final
Específicos
24,00

66,00
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