
 

Prefeitura do Município de Itapevi 
Estado de São Paulo 

CONCURSO PÚBLICO - PMI 003/2013 
RERRATIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 
A Prefeitura do Município de Itapevi torna pública a Rerratificação da listagem de Classificação Final do cargo de 
Médico (Psiquiatra) do Concurso Público PMI 003/2013. 
 
IMPORTANTE: 
A) Os candidatos aprovados encontram-se classificados com desempate conforme os critérios estabelecidos 

no Edital do Concurso Público PMI 003/2013. Os candidatos desclassificados não constam desta listagem, 
ficando seus resultados disponíveis para consulta somente pela internet através do site da SHDIAS CONSULTORIA 
E ASSESSORIA - www.shdias.com.br. 

B) A convocação para a nomeação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final, não gerando ao candidato 
aprovado o direito à nomeação. Os classificados no presente Concurso Público somente serão convocados por ato 
discricionário vinculado à conveniência e oportunidade por parte da Administração Pública. 

C) O processo de convocação para nomeação dos candidatos aprovados aos cargos constantes neste Concurso 
Público é de exclusiva responsabilidade da Prefeitura do Município de Itapevi. 

D) Após a homologação do referido Concurso Público todas as informações referentes ao acompanhamento das 
nomeações devem ser solicitadas diretamente à Prefeitura do Município de Itapevi através de seus canais de 
comunicação. 

 
PERÍODO DE RECURSO: 
Das 0:01h do dia 17/03/2014 até às 23:59h do dia 18/03/2014, exclusivamente pela internet através do site da 
SHDIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA. Para a interposição de recurso, o candidato deverá obrigatoriamente 
acessar o site www.shdias.com.br, realizar a consulta de sua inscrição informando o número de seu C.P.F. e sua Data 
de Nascimento, acessar o Formulário de Recurso (disponível apenas no período acima estabelecido) e preencher 
corretamente todos os campos do formulário de acordo com as orientações disponíveis no site e enviá-lo para análise. 
Ao enviar corretamente o recurso, o candidato receberá uma página com a confirmação do recebimento, a data, a hora 
e o número do protocolo de recurso recebido. 
 
LEGENDA: 
TA=Total de acertos na Prova Escrita / PF=Pontuação Final. 
 
RERRATIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL: SMP - Médico (Psiquiatra) 
Testes válidos na Prova Escrita: 40 
Class. N.º Inscr. Nome RG TA PF 
1 SMP 700471 MARIA TEREZA VERGARA GOUVEA 13593789-9 31,00 77,50 
2 SMP 700261 ANA LUCIA LELLIS VIEIRA RIBEIRO TRIBST 32082962-5 30,00 75,00 
 
 
 

Itapevi, 15 de março de 2014. 
 
 

JACI TADEU DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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RERRATIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL: SMP - Médico (Psiquiatra)


Testes válidos na Prova Escrita:
40


Class.
N.º Inscr.
Nome
RG
TA
PF


1
SMP
700471
MARIA TEREZA VERGARA GOUVEA
13593789-9
31,00
77,50


2
SMP
700261
ANA LUCIA LELLIS VIEIRA RIBEIRO TRIBST
32082962-5
30,00
75,00


Itapevi, 15 de março de 2014.


JACI TADEU DA SILVA
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