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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

 
Em cumprimento ao Edital supra a Prefeitura do Município de Carapicuíba - Edital nº 01/2013, 

através da comissão de concurso público, especialmente nomeada pela Portaria Nº 0037, de 04 de Fevereiro de 
2010, usando das atribuições legais, DIVULGA o Resultado da Avaliação Psicológica para o cargo 2.02 – AUXILIAR 

DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, cuja avaliação foi realizada em 14/04/2013. 

 
Para conhecimento de todos, COMUNICA que: 

 
a) O ANEXO com os resultados encontra-se em ORDEM ALFABÉTICA; estando disponível na Internet nos 

endereços: www.institutobrio.org.br e www.carapicuiba.sp.gov.br e ainda, por afixação nos locais de praxe 
da Prefeitura do Município de Carapicuíba; 

b) Possíveis recursos, EXCLUSIVAMENTE referentes aos Resultados ora divulgados, deverão ser 

apresentados no prazo de 02 (dois) dias úteis da data desta publicação. O candidato interessado em interpor 
recurso quanto a esta publicação deverá proceder da seguinte maneira: Acessar o site 

www.institutobrio.org.br, clicar sobre o CONCURSO PÚBLICO – CARAPICUÍBA - EDITAL Nº 01/2013; 
Localizar o botão “RECURSO”; Preencher corretamente os campos do formulário correspondente ao tipo de 

recurso; Clicar em enviar. 
c) Ao candidato considerado INAPTO na Avaliação Psicológica será facultado conhecer o Resultado da 

Avaliação por meio de ENTREVISTA DEVOLUTIVA, desde que se manifeste estritamente no prazo 
destinado ao recurso, sendo então agendado o local, dia e hora da devolutiva com o profissional 
responsável pela Avaliação realizada. 

d) O candidato que após a devolutiva da Avaliação Psicológica ainda desejar protocolar recurso do resultado da 
avaliação, poderá fazê-lo no prazo improrrogável de 02 dias, por escrito, podendo ainda nos termos da 

Resolução CFP 01/02, ser assessorado por psicólogo que não tenha feito parte da Comissão Avaliadora, que 

fundamentará o pedido de revisão. 
 

 
 

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, 

que fica à disposição para consulta através da Internet nos endereços: www.carapicuiba.sp.gov.br e 
www.institutobrio.org.br e afixado no quadro de avisos da Prefeitura do Município de Carapicuíba / SP. 

 

 

CARAPICUÍBA/SP, 25 DE ABRIL DE 2013. 

 

 

A Comissão 
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