MUNICÍPIO DE BANANAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO SELETIVO N° 001/2016
EDITAL Nº 02 - DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES

A OPPUS CONCURSOS PÚBLICOS, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital,
em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO o EDITAL
DE DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES do PROCESSO SELETIVO aberto pelo Edital nº 01/2016, nos seguintes termos:
Art. 1º Devido a uma inconsistência no sistema do Banco Bradesco, alguns pagamentos das taxas de inscrições
podem não ter sido processados até o momento. Estamos providenciando o deferimento de todas as inscrições
pagas que não foram processadas automaticamente.
Parágrafo Único: Pedimos a todos os candidatos que não tiveram suas inscrições deferidas neste Edital e que
possuam o comprovante do pagamento da taxa de inscrição, que nos envie digitalizado o boleto e o comprovante
para o e-mail candidatos@oppusconcursos.com.br.
Art. 2º Ficam DEFERIDAS as inscrições relacionadas nas tabelas abaixo, em ordem alfabética pelo nome dos
candidatos.
INSCRIÇÃO

COD. CARGO

00800307712
00800406237
00800407320
00800407120
00800406174
00800407245

003
004
004
004
004
004

NOME COMPLETO

DÉBORA FERREIRA LAURIANO
FERNANDO ASSUNÇÂO WELTE
JOSÉ CARLOS DE SOUZA
MARCELO DE OLIVEIRA PIMENTEL
REGINALDO ALVARENGA INACIO
RENAN JOSE DE MORAIS FREITAS

DOC. IDENT.

223686502
9.780.540-3
20654686-5
1776711
687132321
424514448

Art. 3º Será publicado a retificação deste edital logo que todos os pagamentos forem processados pelo Banco
Bradesco, com a lista completa das inscrições deferidas e a informação das inscrições indeferidas.
Art. 4º Quanto ao indeferimento da inscrição, caberá interposição de recurso no prazo máximo de 02 (dois) dias
úteis, contados a partir da data de publicação deste Edital, exclusivamente através do site
www.oppusconcursos.com.br na área de ATENDIMENTO AO CANDIDATO, devendo constar a fundamentação
detalhada do recurso.
Art. 5º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Bananal/SP, 11 de Maio de 2016.
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