
 SECRETARIA DE GESTÃO 

 

Edital nº 72/2020 – SEGES 

 
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA HABILITADOS NO 

CONCURSO PÚBLICO 

 
A Secretaria Municipal de Gestão faz publicar a Lista de Classificação dos candidatos 
deficientes habilitados no Concurso aberto pelo Edital nº 63/2019 - SEGES. 

 
A classificação foi processada conforme o disposto no Capítulo VIII do Edital nº 63/2019 - SEGES, 
bem como o disposto no item 3, do capítulo VI do referido edital. 

 
O candidato que discordar da classificação divulgada poderá nos dias 17 ou 22/04/2020, interpor 

recurso conforme instruções constantes do Capítulo IX do Edital de Abertura, no que couber, e 
instruções abaixo especificadas. 

ATENÇÃO 
 

Em razão da alta disseminação do Coronavírus (COVID-19) e seguindo as orientações da 
Organização Mundial da Saúde - OMS de manter o isolamento social, os recursos contra  a 
classificação, EXCEPCIONALMENTE, serão recebidos através da internet, no site do IBAM, nos 

02 (dois) dias úteis após a publicação deste edital.  

Para a interposição de recurso, o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço 
eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br, no link “recursos” e preencher o formulário/tela próprio 
disponibilizado para o recurso e enviá-lo das 09h às 16h de cada dia útil, devendo o candidato 

utilizar um formulário, respeitando o limite máximo de 2.500 caracteres para cada formulário. 

Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que se referem e no prazo 
estipulado neste Edital, não sendo aceitos recursos interpostos em prazo destinado a evento 
diverso daquele em andamento. Não serão respondidos os recursos interpostos em prazo 
destinado a evento diverso do questionado, sendo considerados extemporâneos. 

 

Relação de Candidatos por Ordem de Classificação com Critérios de Desempate 
 

C.E. = Conhecimentos Específicos  

 

Cargo: 407- MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA INFANTIL 

 Total de  Critérios de Desempate   
 Classif. Nome do Candidato Inscr. Pontos C.E. Filhos Data Nasc.  
 1º MAYCO JOSÉ REINALDI SERRA 060130 80,00 22,00 0 30/07/1990  

Cargo: 427- MÉDICO MEDICINA DO TRABALHO 

 Total de  Critérios de Desempate   
 Classif. Nome do Candidato Inscr. Pontos C.E. Filhos Data Nasc.  
 1º SIMONY BASSETO DE ARAUJO 060172 81,00 22,00 0 08/03/1984  
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 
Palácio “José Bonifácio”, em 15 de abril de 2020. 

 

ALESSANDRA DE SOUSA FRANCO 

Coordenadora de Apoio à Gestão Municipal  

Secretaria Municipal de Gestão 

(nos termos da Portaria nº 054/2020-GPM, de 06/04/2020) 

http://www.ibamsp-concursos.org.br/

