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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA - ESTADO DE SÃO PAULO 

CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 002/2018 

 

A Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, no uso de suas atribuições, torna pública, por meio da 

CKM Serviços, a Lista de Inscrições Deferidas e Indeferidas (Ampla Concorrência, Pessoa com Deficiência, 

Afrodescendentes e Condições Especiais), após o período para pedidos de alteração de cargo, conforme 

retificação III. 

 

1. Compõe este edital:  

 ANEXO I – Inscrições Deferidas / Indeferidas (Ampla Concorrência);  

 ANEXO II – Inscrições Deferidas / Indeferidas (Afrodescendentes);  

 ANEXO III – Inscrições Deferidas / Indeferidas (PcD);  

 ANEXO IV – Pedido de Condições Diferenciadas. 

 

2. A interposição de recursos contra a Lista de Inscrições Deferidas e Indeferidas poderá ser feita nos dias 

18 e 19 de abril 2018, através do login na página exclusiva de acesso do candidato no site 

https://ckmservicos.selecao.net.br/informacoes/28/. 

3. Ficam INDEFERIDAS as inscrições, não processadas por falta de baixa bancária e/ou por indeferimento 

de solicitação de isenção de taxa.  

4. A interposição de recursos contra o Resultado Preliminar poderá ser feita nos dias 18 e 19 de abril 

2018, através do login na página exclusiva de acesso do candidato no site 

https://ckmservicos.selecao.net.br/informacoes/28/. 

5. Aos candidatos que protocolaram o pedido de devolução de taxa, conforme Retificação III, a devolução 

se dará em até 30 (trinta) dias a partir da data de protocolo do pedido. 

6. A publicação dos locais de prova e a convocação para a prova objetiva serão divulgados no dia 

24/04/2018, conforme cronograma vigente. 

 

Para que não se alegue desconhecimento quanto às regras, faz baixar o presente Edital que será 

publicado na íntegra no site https://ckmservicos.selecao.net.br/informacoes/28/.  

 

Franco da Rocha, 17 de abril de 2018. 

Francisco Daniel Celeguim de Morais 

Prefeito do Município de Franco da Rocha 
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