
##ATO AVISO DE RETIFICAÇÃO 

##DAT Em 26 de fevereiro de 2015. 

##TEX No Edital nº 017/2014-PROGESP de concurso público para provimento de cargos técnico-administrativos em 
educação, publicado no DOU nº 11, de 16/01/2015, Seção 3, págs. 73/77: 

ONDE SE LÊ: “11.6. Observada a reserva de vagas para os candidatos com deficiência, para os candidatos amparados pela Lei nº 

12.990/2014 e respeitados os empates na última colocação, nos termos do disposto no artigo 16 § 3 o do Decreto no 
6.944/2009, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados nas provas objetivas e classificados conforme quadro 

a seguir: Cargo/Código: (...) Assistente em Administração (210); Ampla Concorrência: 15ª; Cotas (Lei nº 

12.990/2014) – 20%: 4ª; Candidatos com Deficiência – 10%: 2ª”. 
LEIA-SE: “11.6. Observada a reserva de vagas para os candidatos com deficiência, para os candidatos amparados pela Lei nº 

12.990/2014 e respeitados os empates na última colocação, nos termos do disposto no artigo 16 § 3 o do Decreto no 

6.944/2009, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados nas provas objetivas e classificados conforme quadro 
a seguir: Cargo/Código: (...) Assistente em Administração (210); Ampla Concorrência: 29ª; Cotas (Lei nº 

12.990/2014) – 20%: 8ª; Candidatos com Deficiência – 10%: 4ª”. 

ONDE SE LÊ: “11.10.1. O resultado final do concurso público contemplará a relação dos candidatos aprov ados, 
ordenados por classificação, dentro dos quantitativos previstos no quadro abaixo: Cargo/Código: (...) Assistente 

em Administração (210);  Ampla Concorrência: 3; Cotas - Lei nº 12.990/2014 (*): 1; Candidatos com Deficiência 

(*): 1; Total: 5”. 
LEIA-SE: “11.10.1. O resultado final do concurso público contemplará a relação dos candidatos aprovados, 

ordenados por classificação, dentro dos quantitativos previstos no quadro abaixo: Cargo/Código: (...) Assistente 

em Administração (210); Ampla Concorrência: 6; Cotas - Lei nº 12.990/2014 (*): 2; Candidatos com Deficiência 
(*): 1; Total: 9”. 

 

##ASS Mirian Dantas dos Santos 
##CAR Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 

 

 

 


