PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL N.º 24
Concurso Público/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA, através da Comissão Especial de Concurso
Público, nomeada pelos Decretos n° 6420/2013, de 26 de agosto de 2013, e nº 6462/2013, de
13 de novembro de 2013, nos termos da legislação vigente, torna pública, para conhecimento
dos interessados, o Resultado da Prova Prática, observando-se.

1. DA PROVA PRÁTICA
1.1. O Resultado da Prova Prática para o cargo de Técnico de Manutenção de Aparelhos
Odontológicos e Hospitalares, realizada dia 08 de fevereiro de 2014, encontra-se no Anexo I
deste Edital.

2. DOS RECURSOS
2.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis contados da data da
publicação, mediante preenchimento de formulário próprio, disponível via internet, observando
os seguintes procedimentos:
a) O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão do Concurso Público, assinado
pelo candidato ou por seu representante, através de procuração com poderes
específicos, com cópia do documento oficial de identidade do candidato, em três vias,
devidamente preenchido e, obrigatoriamente, assinado.
b) O candidato poderá interpor recurso, utilizando formulário específico e entregando-o
pessoalmente na FADEMS – Rua Francisco Alves Castelo, 241, Vila Ipiranga – Campo
Grande/MS, das 8h30min às 12h30min e das 13 às 18 horas, ou na Prefeitura Municipal
de Lorena/SP, Av. Capitão Messias Ribeiro, 625, Olaria, em Lorena/SP, das 9 às 16
horas, com as seguintes especificações: nome do candidato; número do documento de
identidade; número de inscrição; cargo para o qual se inscreveu; endereço completo;
telefones de contato; fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do
recurso; local, data e assinatura.
2.2. O recurso deverá ser entregue em 3 (três) vias, preferencialmente, digitado ou
datilografado ou em letra de forma, e assinado pelo candidato, não sendo aceito recurso
interposto por fac-símile (fax), telex, internet, telegrama, sedex ou outro meio não especificado
neste Edital.
2.3. Os recursos entregues no Prefeitura Municipal de Lorena/SP, Av. Capitão Messias
Ribeiro, 625, Olaria, em Lorena/SP, serão encaminhados à FADEMS para análise e
manifestação a propósito do arguido, após o que serão devolvidos à Prefeitura para decisão.
2.4. O resultado dos recursos será publicado no Mural da Prefeitura Municipal; no endereço
eletrônico da Prefeitura: www.lorena.sp.gov.br; no Jornal Atos e no endereço eletrônico
www.fadems.org.br, e facultativamente, em outros órgãos da imprensa.
2.5. Será indeferido o recurso interposto em desacordo com os requisitos descritos no item 2.1
ou fora dos prazos e meios estipulados neste Edital.

Lorena/SP, 17 de fevereiro de 2014.
COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO

ANEXO I
EDITAL Nº. 24/2013
RESULTADO DA PROVA PRÁTICA

Cargo: 322 - Técnico de Manutenção de Aparelhos Odontológicos e Hospitalares
N. Insc.
7936
9244
9153

Nome do Candidato
JAMESFÁBIO MENDES
JORGE DONIZETI DOS SANTOS
RICARDO DOS SANTOS VIEIRA

Sit.
Apto
Apto
Apto

