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EDITAL  Nº  006/2010  -  EDITAL  DE  DIVULGAÇÃO  DE  ANULAÇÃO  DA  APLICAÇÃO  DA  PROVA  OBJETIVA  DO  
CARGO  DE  ANALISTA  TÉCNICO  (PSICÓLOGO)  - códigos 182 a 188  E   DE  CONVOCAÇÃO  PARA  APLICAÇÃO  

DESSA  PROVA  EM 02 DE MAIO DE 2010 
(ref. EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES ESPECIAIS Nº 001/2009) 

 
 
A FUNDAÇÃO CASA - CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE,  entidade  instituída  pela  Lei  
Estadual  nº 185/73, alterada pela  Lei n º 985/76, com sede na cidade de São Paulo/SP,  na Rua Florêncio de Abreu, 848, 
TORNA PÚBLICO,  em virtude de problemas operacionais ocorridos nas salas 13 e 14 do Prédio 0413, Colégio Bezerra de 
Menezes, Prédio Principal, na cidade de Marília/SP, no mais legítimo interesse público e com base nos princípios  
constitucionais da isonomia, da impessoalidade, da transparência e da moralidade  –  em relação  ao Concurso  Público  para  
vários cargos conforme regulamentação  contida  no  Edital  de Abertura de inscrições e Instruções Especiais nº 001/2009 
(publicado no DOE.de 09/12/09), retificado pelo Edital nº 002/2009 (publicado no DOE.de 17.12.2009) e pelo Edital nº 001/2010 
(publicado  no  DOE.de  16.01.2010)  –  as seguintes decisões: 
 
1)  a  anulação  da  aplicação  da  prova  objetiva  de  07  de  março  de  2010  para  todos  os  candidatos  inscritos  no  cargo 
de Analista Técnico (Psicólogo) – cargos 182 a 188; e 
 
2) a  convocação  de  todos  os  candidatos  inscritos  para   esse  cargo  Analista Técnico (Psicólogo) – códigos 182 a 188, 
para realização da prova objetiva em 02 de maio de 2010, às 13 horas, nas  mesmas  cidades  da  aplicação  de  
07.03.2010.  Os  respectivos  locais  dessa  aplicação  serão  comunicados  oportunamente  por meio de Edital de Convocação 
a ser publicado no DOE, assim como nos sites da Fundação CASA e da Vunesp, e, ainda, por meio de informativos a serem 
enviados nos endereços constantes em suas respectivas fichas de inscrição. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital. 
 

São Paulo, 10 de março de 2010. 

 1


