
PREFEITURA DE SÃO PAULO 
SÃO PAULO URBANISMO - CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014  
EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO Nº 01/2014 
 
 
A São Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo, RERRATIFICA o Edital de Abertura de Inscrições 

referente ao Concurso Público nº 001/2014, conforme segue: 

1) RETIFICA, para os cargos 009 – Analista Administrativo (Tecnologia da Informação – 

Desenvolvimento) e 010 – Analista de Desenvolvimento (Planejamento, Projetos 

Urbanos, Paisagem e Meio Ambiente), os requisitos constantes no item 2. do Capítulo I – 

DOS CARGOS, a fim de declarar que passa a ter a seguinte redação: 

Códigos-Cargos Área de atuação 
Salários 

(R$) 
Requisitos Exigidos 

009 
Analista 
Administrativo 

Tecnologia da Informação 
- Desenvolvimento  

4.786,04 

 
- Curso superior em Análise de 
Sistemas ou Ciência da 
Computação ou Engenharia da 
Computação ou Sistemas de 
Informação 

010 
Analista de 
Desenvolvimento 

Planejamento, Projetos 
Urbanos, Paisagem e Meio 
Ambiente 

4.786,04 
- Curso superior em Geografia 
(Bacharel) 
 

 
Em decorrência da alteração de requisito para os cargos 009 - Analista Administrativo 
(Tecnologia da Informação – Desenvolvimento) e 010 - Analista de Desenvolvimento.           
(Planejamento, Projetos Urbanos, Paisagem e Meio Ambiente), é direito do candidato, caso 
se julgue impedido de participar do Concurso, solicitar a devolução da taxa de inscrição, 
desde que sua inscrição tenha sido efetivada até 26/08/2014, data da publicação deste Edital. 

 
Para tanto, a solicitação de devolução do valor da taxa deverá ser feita, impreterivelmente, até 
05 de setembro de 2014, por meio de SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento 
(AR), no endereço: Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca/Perdizes, 05002-062 – 
São Paulo – SP; ou e-mail: vunesp@vunesp.com.br.  
 
A solicitação deverá conter as informações a seguir: 
1) Identificação: São Paulo Urbanismo - SP 
 
2) Dados do candidato: Nome e CPF 

 
3) Cópia simples do comprovante de pagamento 
 
4) Dados da conta para devolução: 

Banco: 
Agência: 
Conta Corrente ou Poupança: 
Nome do Titular da Conta: 

 
O candidato que não solicitar a devolução do valor da taxa de inscrição até o prazo 
estabelecido neste Edital permanecerá automaticamente inscrito no Concurso Público nº 
001/2014. 

 
O crédito será efetuado na conta informada, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, após o 
recebimento de sua solicitação, desde que atendidos, rigorosamente, os dados solicitados pela 
Fundação VUNESP. 
 
 



2) RETIFICA o texto constante na alínea “a” do subitem 1.4 do Capítulo V - DA 

PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA, conforme segue: 

Onde se lê: 

a) Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID e expedido no prazo 
máximo de 01 (um) ano antes do término do período de inscrições.  
Leia-se: 

a) Laudo Médico, original ou cópia autenticada, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doença – CID e expedido no prazo máximo de 01 (um) ano antes do término do período de 
inscrições.  
 
Ficam ratificadas as demais informações constantes no Edital de Abertura de Inscrições. 

 

São Paulo, 26 de agosto de 2014. 

 

São Paulo Urbanismo – SP-Urbanismo 

 


