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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 07/2017 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 

Retificação Nº 07/2017 do Edital do Concurso Público Nº 01/2017, conforme segue: 

1. Considerando que o Instituto Zambini publicou em 26 de junho de 2017, edital de retificação nº 5, no qual 

constava a alteração da redação do item nº 11.5. do edital; 

2. Considerando que a Comissão do Concurso, nomeada por meio da portaria 105.718 de 5 de abril de 2017, 

entendeu que a alteração não atendia o princípio da Vinculação ao Edital, vez que publicada (retificação nº 5) 

após a realização da prova, recomendou ao Instituto o seu cancelamento. 

3. Considerando que para maior clareza e atendendo a princípios constitucionais e administrativos, 

especialmente, o de vinculação ao edital do concurso, novamente, a comissão do concurso contatou o Instituto 

Zambini, orientando-o para que republicasse o edital de retificação nº 5 de 26/06/2017; que, o edital publicado 

como o de nº 5, de 05/07/2017, passasse a ser numerado como edital de retificação nº 6; 

4. Considerando que com esta medida fica assegurado o respeito ao princípio de vinculação ao edital, resolve 

reclamações de concursandos e atende a recomendação da Comissão do Concurso e orientação do Ministério 

Público de Itaquaquecetuba, resolve: 

I – O Edital de retificação nº 5 de 26/06/2017, fica mantido na sua redação original; 

II – O Edital de retificação nº 5 de 05/07/2017, fica renumerado como edital de retificação nº 6; 

III – Fica cancelado o edital de retificação nº 5 de 26/06/2017 (item I), portanto, fica mantida a redação original 

do item 11.5. (Serão considerados habilitados na prova objetiva os candidatos que obtiverem nota igual ou 

maior a 50% da pontuação total da Prova Objetiva.); 

IV – Em razão do item III, todos os candidatos habilitados para correção da prova discursiva nos termos do item 

11.6 do edital terão a nota da prova Objetiva somada a da Discursiva, passando a prova discursiva a ter 

caráter exclusivamente CLASSIFICATÓRIO.  

IV – Ficam mantidos os demais termos do edital; 

E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o seguinte Edital.  

Em caso de dúvidas recorrentes, o candidato deverá entrar em contato com o Instituto Zambini, por meio 

do SAC: telefone (11) 5594-8441 ou e-mail atendimento@zambini.org.br.  

 

 

Itaquaquecetuba, 10 de julho de 2017 

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba 
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