
 

 

   

 

NOTA AOS CANDIDATOS 
 

 

 

A RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais vem a público manifestar sua discordância com as 
medidas adotadas pela Prefeitura Municipal de Paulínia, referentes à revogação do Concurso Público 
para o cargo de Procurador I. 
 
Cumpre esclarecer neste momento que, diferentemente do que sustenta a Prefeitura para justificar 
medida tão severa, a RBO encaminhou os arquivos do Edital de Classificação, Edital de Notas e Dados 
dos Aprovados na Prova Objetiva, através de e-mail, enviado em 23 de março de 2015, para a 
Secretaria de Recursos Humanos daquela Prefeitura. 
 
Em 29 de maio de 2015 a RBO enviou toda documentação relacionada ao referido Concurso (incluindo 
os Editais de Classificação, de Notas e Dados dos Aprovados, já enviadas anteriormente) através de 
cópias protocoladas diretamente no Serviço de Protocolo, recebendo o nº 2015000010978, atendendo 
Ofício nº 17/2015 – DECCON-ss, enviado pelo Município em 27 de maio, por meio do qual foram 
solicitados os documentos pertinentes ao Concurso, sob a seguinte justificativa: 
 
“... sirvo-me do presente para SOLICITAR os documentos pertinentes ao Concurso nº 02/2014 – 
Procurador Municipal, tendo em vista que não há registro de quaisquer documentos do procedimento 
concursal.” 
 
Por tais motivos, fica claro que a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais atendeu 
plenamente ao requisitado no Ofício mencionado, não tendo conhecimento de qualquer motivo que 
possa ter levado a Prefeitura a adotar medidas tão radicais, como a revogação do Concurso, punindo 
diretamente os candidatos aprovados. 
 
A RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais continua à disposição dos candidatos e da 
Prefeitura Municipal de Paulínia, para colaborar com o que for necessário para garantir a manutenção 
do resultado do Concurso Público para o cargo de Procurador l, respeitando o direito e a dignidade 
daqueles que não mediram esforços e se submeteram às regras do mencionado Concurso. 

 

São Paulo, 19 de junho de 2015. 
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