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PROCESSO SELETIVO Nº 001/2013 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

 
 
 
A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - 
URBES, através de sua Comissão Responsável pelo Processo Seletivo em 
epigrafe, resolve expedir a presente RETIFICAÇÃO ao Edital de  Abertura de 
Inscrição conforme abaixo: 
 

01. Ficam  excluídas as alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f” do subitem 5.16 da 
Cláusula 5.” 
 

02. Fica incluído o subitem 5.17. da Cláusula 5 que terá a seguinte redação: 
 

“5.17. A partir das 18h00 do dia seguinte ao da aplicação das provas, o 
candidato poderá consultar o Gabarito Oficial no site 
www.publiconsult.com.br e www.urbes.com.br . Não serão informados 
resultados por telefone ou por outro meio de comunicação.” 

 
03. Fica incluída a Cláusula 6 que terá a seguinte redação: 

 
 
“6 -  DA NOTA FINAL, DO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO E DO 
CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 
6.1. A Nota Final na Prova Objetiva será obtida através do somatório das 
pontuações obtidas em cada disciplina da prova; a pontuação referente a 
cada disciplina será obtida pela multiplicação da quantidade de respostas 
corretas pelo peso respectivo da disciplina, conforme o item 5.1. deste edital. 
 

6.1.1. Será classificado no Processo Seletivo o candidato que obtiver 
nota igual ou superior a 50,00 (cinquenta) pontos. 
 

6.2. No caso empate na Nota Final, será processado o desempate, tendo 
preferência sucessivamente, o candidato: 
 
a) Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei 

Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos demais, será dada 
preferência ao  de idade mais elevada; 

b) Que obtiver maior pontuação nas questões de conhecimento 
específicos; 

c) Que obtiver a maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa 
e Interpretação de Textos; 

d) Que obtiver maior número de acertos nas questões de 
Conhecimentos Gerais e Atualidades; 
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e) Alistado como jurado pelo Presidente do Tribunal do Júri, nos termos 
do Artigo 440 do Código de Processo Penal; 

f) Mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 (sessenta) anos.” 
 

Ficam  ratificadas as demais cláusulas, itens e subitens deste Edital. 

Os prazos estabelecidos no Edital ficam mantidos nos termos do § 4° do Artigo 21 
da Lei Federal n°. 8.666/93. 

 
Sorocaba, 16 de outubro de 2013. 

 
 

Zaqueo Alves Pereira 
Presidente da Comissão Responsável pelo Processo Seletivo 001/13 

 
 


