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EDITAL 12 – JULGAMENTO DOS RECURSOS REFERENTE AO GABARITO OFICIAL E 

AO CADERNO DE QUESTÕES E DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 

através da empresa Planexcon - Gestão Pública e Empresarial LTDA, com supervisão da Comissão 

Examinadora do Concurso nomeada pela Portaria nº 062/2019, TORNA PÚBLICO o presente Edital 

contendo o JULGAMENTO DOS RECURSOS contra o Gabarito Oficial e o Caderno de Questões, o 

GABARITO OFICIAL ALTERADO MEDIANTE RECURSOS e a CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 

dos candidatos aprovados. 

 

O resultado dos recursos eventualmente apresentados em face do Gabarito Oficial e do Caderno de 

Questões poderá ser consultado pelo próprio candidato Recorrente na sua área restrita, através do 

site www.planexcon.com.br 

 

DIVULGA, assim, o GABARITO OFICIAL ALTERADO MEDIANTE RECURSOS, conforme Anexo I, 

a CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA dos candidatos aprovados, conforme Anexo II, e a relação dos 

candidatos desclassificados e ausentes, conforme discriminado no Anexo III, sendo nesta lista, pela 

preservação da integridade dos nomes, apresentadas apenas o número das inscrições de cada 

candidato. 

 

Nos termos do item 7.21 do Edital nº 01, as questões anuladas foram consideradas corretas para 

todos os candidatos, sendo os pontos correspondentes atribuídos a todos os candidatos, 

independentemente da formulação de recurso, conforme discriminado no Gabarito Oficial Retificado - 

Anexo I. 

 

Esclarece, aos que desejarem apresentar Recurso Administrativo em face da CLASSIFICAÇÃO 

PROVISÓRIA e TÍTULOS, que tal ato deverá se realizar impreterivelmente no período compreendido 

entre os dias 25 e 26 de outubro do corrente ano, exclusivamente por meio eletrônico, nos 

moldes disciplinados no item 11 do Edital nº 01. 

 

E por motivo de transparência, para chegar ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância, este Edital está disponível para consulta nos sites www.tatui.sp.gov.br e 

www.planexcon.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de Tatuí, e na forma de extrato em Jornal de 

circulação do município. 

 

Tatuí, 23 de outubro de 2021. 

 

 

MIGUEL LOPES CARDOSO JÚNIOR 

PREFEITO MUNICIPAL 
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