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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLETO  

 
 

A Prefeitura do Município de Mogi Mirim/SP, com a supervisão da Comissão de Concurso especialmente nomeada 
pela Portaria nº 163/16 de 20 de Abril de 2016, usando das atribuições legais e ainda considerando o que 

disciplina o art. 13 da Lei Complementar Nº 205/06 faz saber que: 
 

I. Determina a ALTERAÇÃO do critério de pontuação para formulação da  nota da prova objetiva, passando item 

11.1.1 a vigorar com a seguinte redação: 
 

11.1.1 - As Provas Objetivas serão avaliadas nas escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, constando de 30 
(trinta) questões, em forma de testes, de múltipla escolha, com 04 alternativas cada uma, onde apenas 

uma alternativa é correta, valendo 0,20 (vinte) décimos para as questões de Língua Portuguesa e 

Matemática e Legislação, e 0,40 (quarenta) décimos para as demais questões assinaladas 
corretamente, estando habilitados os candidatos que obtiverem no mínimo 5 (cinco) pontos ou mais. 

 
II. Em decorrência da alteração acima, FICAM OS SEGUINTES ITENS ALTERADOS, passando a valer, para 

cada um deles, a respectivamente redação que segue: 

 
a) 7.1.2 As PROVAS Objetivas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, constando de 30 

(trinta) questões, em forma de testes, de múltipla escolha, com 04 alternativas cada uma, onde apenas 
uma alternativa é correta. 

 
b) 7.1.4.1  EMPREGO: 1.01 – MERENDEIRA (O) 

a) LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES... 

b) MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES... 
c) CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS DO EMPREGO: 20 QUESTÕES... 

 
c) 7.1.4.2  EMPREGO: 3.01 – ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

a) LEGISLAÇÃO: 10 QUESTÕES... 

b) CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO EMPREGO: 20 QUESTÕES... 
 

III.  10.1 Concorrerão à PONTUAÇÃO DE TÍTULOS, os candidatos de nível superior e que forem habilitados na 
Prova Objetiva com no mínimo 5 (cinco) pontos ou mais e que forem possuidores de Títulos, além da 

formação básica exigida no item 2.5 – DO QUADRO DE EMPREGOS sendo-lhes atribuídos os seguintes 

pontos: 
 

 
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que fica à 

disposição pela Internet nos endereços www.integribrasil.com.br; www.mogimirim.sp.gov.br e ainda no Jornal Oficial 
de Mogi Mirim, visando atender ao restrito interesse público. 

 
 

 

Mogi Mirim/SP, 30 de Maio de 2016. 
 

 
 

A COMISSÃO 
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