PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RINCÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE ANULAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01 DE 23/06/2022.

BRAZ RODRIGUES, Prefeito Municipal de Rincão, Estado de São
Paulo, usando de suas atribuições legais, e considerando a dubiedade de
ocorrências registradas relativas ao Concurso Público nº 01/2022 caracterizadas
pelo descumprimento do item 14.5 do edital regulador do certame, bem como falha
insanável na nomeação dos integrantes da comissão de acompanhamento e
fiscalização do concurso público conforme RECOMENDAÇÃO datada de 11/11/2022
expedida pela Promotoria de Justiça de Américo Brasiliense (SP), acatada
integralmente pela Prefeitura Municipal,
TORNA PÚBLICO:
I – Fica declarada a NULIDADE das provas aplicadas relativamente ao
Concurso Público nº 01/2022, bem como do respectivo concurso público na forma
que especifica no Decreto Municipal nº 106/2022, bem como rescindido
unilateralmente o Contrato Administrativo nº 39/2022 firmado com empresa
contratada nos termos constantes naquele ato com fundamento no artigo 78, inciso
XII c/c artigo 79, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
II – Que a reabertura de certame com nova numeração, se dará por meio
de publicação de novo edital regulador do certame para os mesmos empregos,
ficando garantido a todos os candidatos cujas inscrições foram deferidas para o
Concurso Público nº 01/2022 (anulado) a automática convalidação de suas inscrições
ao novo certame sem qualquer ônus aos candidatos, como medida de compensação
financeira do pagamento das taxas de inscrições efetivamente realizadas pelos
mesmos.
III – Em virtude tratar-se de falhas de natureza recíprocas e, sobretudo,
em face da integral devolução dos valores recebidos pela contratada em decorrência
do ajuste, a presente rescisão de contrato se faz sem aplicação de penalidades,
ficando a municipalidade liberada de qualquer ônus para com a empresa, inclusive
quanto a eventuais despesas realizadas pela empresa para realização do certame
devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.
IV – Este edital está sendo publicado na imprensa escrita, no Diario
Oficial do município e enviado eletronicamente aos candidatos cujas inscrições foram
homologadas para participação do Concurso Público nº 001/2022, entrando em vigor
na data de sua publicação.
Rincão/SP, aos 18 de Novembro de 2022.
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