
 
 

Prefeitura Municipal de Mairiporã 
Estado de São Paulo 

 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 01/2018 

 

COMUNICADO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA 
AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS, DA EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL E DA PROVA PRÁTICA E DO TESTE DE 
APTIDÃO FÍSICA COM CLASSIFICAÇÃO ATUAL 

 
 

A Prefeitura Municipal Mairiporã, nos termos da Legislação vigente, torna público os resultados 
DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS, DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E DA PROVA PRÁTICA, 
dos cargos de AGENTE DE CAMPO, ELETRICISTA, ENCANADOR, ESCRITURÁRIO, 
JARDINEIRO, MECÂNICO, MOTORISTA I, MOTORISTA II, OPERADOR DE MÁQUINA E 
TÉCNICO DE INFORMÁTICA, contendo a classificação atual, referentes ao Concurso Público 
Edital nº 01/2018. 

Os resultados estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico do Instituto Mais 
(www.institutomais.org.br) e da Prefeitura Municipal de Mairiporã (www.mairiporã.sp.gov.br). 

O prazo para a interposição de recursos é de 2 (dois) dias úteis, conforme estabelece o Edital do 
Concurso Público, Capítulo XVIII – Dos Recursos, ou seja, dias 04 e 05 de junho de 2018. Não 
serão aceitos recursos fora deste prazo. 

O recurso deverá ser entregue pessoalmente, nos dias úteis, no horário das 9h00 às 12h00 e das 
13h00 às 16h00, no Departamento de Gestão de Pessoas, situado a Alameda Tibiriçá, nº 415 – 
Centro - Mairiporã/SP. 

O recurso deverá ser individual e devidamente fundamentado e conter o nome do concurso, 
nome do candidato, número de inscrição, cargo, código do cargo e o seu questionamento. 

Não serão aceitos recursos interpostos por outro meio que não seja o estabelecido acima. 

Não serão apreciados os recursos que forem apresentados em desacordo com as especificações 
contidas no Capítulo XVIII, do edital do Concurso Público ou fora do prazo estabelecido ou sem 
fundamentação lógica e consistente ou com argumentação idêntica a outros recursos. 

Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama, via correio ou outro meio que 
não seja o estabelecido no edital do Concurso Público. 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente comunicado. 

O candidato deverá observar as normas e os procedimentos contidos no Edital do Concurso Público. 

 
Mairiporã, 30 de maio de 2018. 

 
Antonio Shigueyuki Aiacyda 

Prefeito 
 


