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CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2016 - PARA PREENCHIMENTO DE EMPREGOS PÚBLICOS DO QUADRO 

DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DA FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA.  

NOTA DE ESCLARECIMENTOS E DE CIENTIFICAÇÃO AOS CANDIDATOS 

O Diretor da Faculdade de Direito de Franca, Professor Dr. Décio Antônio Piola, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas por lei e nos termos do Edital de abertura do Concurso Público 

nº. 1/2016 – para preenchimento de empregos públicos do quadro de pessoal administrativo da 

Faculdade de Direito de Franca para admissão de Analista de Sistemas, Contador, Escriturário, 

Oficial de Ensino e Pesquisa e Oficial de Tecnologia e Informática, nos termos do Edital nº 

012/2016; considerando que a homologação do concurso público retro ocorreu no período 

eleitoral; e considerando o teor do processo administrativo nº 120, de 01/8/2016, especialmente 

o parecer jurídico judicioso acolhido e integrante do referido processo, os quais foram adotados 

como razões de decidir, para produzir todos os efeitos jurídicos, FAZ SABER a todos os 

interessados a título de NOTA DE ESCLARECIMENTOS e com a finalidade de cientificá-los da 

obrigatoriedade de cumprimento dos princípios da legalidade estrita, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, dentre outros, que a Faculdade de Direito de Franca e seu Diretor estão 

impedidos de contratar os aprovados nos termos do Edital até a posse dos agentes políticos 

eleitos, previstos para o dia 1º de janeiro de 2017. Esclarece e cientifica também que, a Faculdade 

de Direito de Franca tomará providências para convocação dos aprovados, segundos os estritos 

termos do Edital, necessidades fundamentadas e comprovadas, observando a ordem de 

classificação, a partir de janeiro de 2017. 

Franca-SP, 7 de outubro de 2016 
Prof. Dr. Décio Antônio Piola 

Diretor 
Certidão: Certifico, no exercício de minhas atribuições de secretário da Faculdade de Direito de 

Franca, que a homologação e a convocação, foram afixadas nesta data no mural/átrio da 

Instituição para produzir os seus efeitos legais. Franca-SP, 07 de outubro de 2016. Hugo José 

Marangoni Secretário, ___________ 

 


