PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SP
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2022
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação vigente, faz saber, por meio do presente Edital, que RETIFICA o Edital de Abertura de Inscrições do
Processo Seletivo Público nº 01/2022, publicado na Imprensa Oficial, em 21 de fevereiro de 2022, conforme segue.
1) No Capítulo X – DA AVALIAÇÃO DA PROVA DISSERTATIVA, no item 10.5.2., leia-se como segue e não como
constou:
10.5.2. A Prova Dissertativa (Peça Processual), para o Programa de Residência Jurídica, valerá no total 80 (oitenta)
pontos, sendo que cada questão será avaliada conforme a seguir:
a) a adequada abordagem dos temas requisitados e julgados obrigatórios – de 0 (zero) a (25 pontos);
b) grau de conhecimento ao tema demonstrado– de 0 (zero) a (25 pontos);
c) precisão da linguagem jurídica– de 0 (zero) a (20 pontos); e
d) fluência e coerência da exposição– de 0 (zero) a (10 pontos).
2) No Capítulo XIII – DA ADMISSÃO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA, nos subitens 13.2.1. e 13.2.2.; e no item 13.4.,
leia-se como segue e não como constou:
13.2.1. A convocação de que trata o item 13.2 será realizada por meio de comunicação própria e publicação no Diário
Oficial da Cidade de São Paulo.
13.2.2. No caso do candidato não comparecer no prazo estipulado no subitem 13.2.1, será considerada sua desistência
definitiva à vaga, bem como sua exclusão do Processo Seletivo Público.
13.4. Os candidatos convocados em conformidade com o item 13.2 e subitem 13.2.1 deverão obedecer aos prazos e
horários estabelecidos na convocação, devendo apresentar os documentos (originais e cópia simples) discriminados a
seguir:
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital de Retificação nº 01, do Edital do
Processo Seletivo Público nº 01/2022, publicado na Imprensa Oficial, em 21 de fevereiro de 2022.
São Paulo/SP, 25 de fevereiro de 2022.
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