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CONCURSO PÚBLICO N° 001/2017 

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES (EAI) 

 

A Prefeitura Municipal de Sertãozinho TORNA PÚBLICO a o edital de rerratificação ao Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público, 

regido pelas Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para provimento, mediante nomeação de 28 vagas para os cargos adiante 

descritos, sob organização e aplicação da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – 

Fundação VUNESP. 

 
Leia-se como segue e não como constou: 

 

V – DAS FASES E DAS PROVAS 

5.1. O Concurso Público constará das seguintes fases e provas: 

 

CARGOS 

(na ordem da ficha de inscrição) 

 

 

CÓDIGOS 

(ficha de inscrição) ETAPAS / PROVAS Nº DE QUESTÕES 

Fisioterapeuta  

 

 

009 

 

 

Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa  

Conhecimentos Específicos 

Conhecimentos Específicos 

 

 

 

 

10 

 

20 

 

 Fonoaudiólogo 

 

010 

 

 

IX – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

9.1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

9.1.1. para os cargos de códigos 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 e 021: 

a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que 

será dada preferência ao de idade mais elevada; 

b) que obtiver maior nota da prova de Língua Portuguesa; 

c) que obtiver maior nota da prova de Conhecimentos Específicos; 

d) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 

 

9.1.2. para os cargos de códigos 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020: 

a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que 

será dada preferência ao de idade mais elevada; 

b) que obtiver maior nota da prova de Política de Saúde; 

c) que obtiver maior nota da prova de Conhecimentos Específicos; 

d) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente edital de rerratificação. 

 

José Alberto Gimenez 

Prefeito Municipal de Sertãozinho 

 

Sertãozinho, 20 de Outubro de 2017. 

 

 

 


