
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE- SP 

Processo Seletivo de Provas e Títulos Nº PS - 01/2014 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO GABARITO, RESULTADO PRELIMINAR E  
RETIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLETO 

 
A Prefeitura da Estância Climática de Caconde - SP, através da Comissão de Acompanhamento deste Processo 
Seletivo especialmente nomeada pela Portaria n.º 5224 de 10 de junho de 2014, usando das atribuições legais: 

 
I. DIVULGA o Gabarito e o Resultado Preliminar das provas objetivas realizadas em 27/07/2014; 
 
O Gabarito e a Listagem de Resultado Preliminar em ordem alfabética se encontram disponíveis para consulta 
através da Internet no endereço www.caconde.sp.gov.br ou www.institutobrio.org.br.  
Possíveis recursos, exclusivamente referente ao Gabarito e Resultado ora divulgados deverão ser apresentados no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas da data da divulgação nos moldes do primitivo Edital Completo. 
 
II. ALTERA os itens 6.1.2, 9.1.4, 11.1 alínea “b” e 13.2, em virtude do interesse público em possibilitar um 
número de inscritos suficientes para formação de cadastro reserva, considerando o tempo de vigência do 
respectivo processo, passando os respectivos itens a valer com a seguinte redação: 
 
“6.1.2 As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, constando de 25 (vinte e 
cinco) questões, em forma de testes, de múltipla escolha, com 04 alternativas cada uma, onde apenas uma 
alternativa é correta, valendo 4,0 (quatro) pontos cada questão assinalada corretamente, estando habilitados os 
candidatos que obtiverem no mínimo 20 (vinte) pontos ou mais.” 
 
“9.1.4  Serão considerados habilitados e classificados os candidatos que obtiverem 20 (vinte) pontos ou mais na 
prova OBJETIVA.” 

 
“11.1  A nota final do candidato habilitado no Processo Seletivo será igual à: 
b) somatória da pontuação da prova escrita objetiva mais a pontuação por Titulação para as Funções de Nível 
Superior para os candidatos que forem habilitados na Prova objetiva com no mínimo 20 (vinte) pontos.” 
 
“13.2 Após Homologação do presente Processo Seletivo, participarão do curso, todos os candidatos classificados 
que tenham obtido na prova escrita, o mínimo de 20 (vinte) pontos.” 
 

 

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 e pela Internet nos endereços 
www.caconde.sp.gov.br ou www.institutobrio.org.br; visando atender ao restrito interesse público. 

 
Estância Climática de Caconde /SP, 28 de Julho de 2014. 
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