PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA/SP
Concurso Público de Provas nº 02/2018
Edital de respostas dos recursos; retificação do Gabarito Oficial e
Divulgação do Resultado Oficial das PROVAS OBJETIVAS REALIZADAS EM 26/08/2018
O Prefeito do Município de Indaiatuba/SP, com a supervisão da Comissão de Concurso especialmente nomeada pela Portaria Nº
167/2018 de março de 2018, usando das atribuições legais:
I. DIVULGA AS RESPOSTAS DOS RECURSOS INTERPOSTOS, relativo à Aplicação das Provas, Divulgação do Gabarito e
Resultado Preliminar das Provas Objetivas realizadas em 26/08/2018, e ainda o Resultado do Parecer, a saber:
A Resposta na íntegra encontra-se disponível para consulta através do Painel do Candidato no site: www.institutobrio.org.br.
Cód. e Cargo

Nome

Questão

Status

1.02 – Oficial de Manutenção – Eletricista

Luiz Fernando Cruz

25

Deferido

1.05 – Oficial de Manutenção – Pintor

Ricardo de Simone

-

Indeferido

II. Em decorrência dos recursos protocolizados na forma do Edital e julgados procedentes, ALTERA O GABARITO OFICIAL para o
cargo abaixo relacionado, após análise dos recursos interpostos contra a aplicação das Provas e divulgação dos Gabaritos:
Cargo
1.02 – Oficial de Manutenção – Eletricista

Questão

Parecer

25

Anulada

III. ANULA o gabarito do candidato, cuja inscrição segue relacionada abaixo – vez que não seguiu a orientação do Edital de
Convocação. Isto porque o celular tocou durante a realização da prova, contrariando expressamente o item 3.3 do Edital, a
saber: “2000157180”.
IV. DIVULGA o Resultado Oficial das Provas Objetivas para os cargos deste Concurso Público, cujas provas foram realizadas em
26/08/2018 e COMUNICA que torna-se OFICIAL os demais Resultados Preliminares divulgados através da Internet no endereço
www.institutobrio.org.br, em 27/08/2018.
A Listagem se encontra em ORDEM ALFABÉTICA e está disponível para consulta através da Internet nos endereços
www.institutobrio.org.br e www.indaiatuba.sp.gov.br.
Possíveis recursos, exclusivamente referente à Alteração/Resultado ora divulgados deverão ser apresentados no prazo de 02
(dois) dias úteis da data da publicação nos moldes do primitivo Edital Completo.
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que fica à disposição
por afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet nos endereços www.indaiatuba.sp.gov.br, www.institutobrio.org.br e
no JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO, visando atender ao restrito interesse público.
INDAIATUBA/SP, 25 de setembro de 2018.
NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL
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