
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ  

CONCURSO PÚBLICO Nº 7/2015 - NOTA de ESCLARECIMENTO 

NATUREZA DA PROVA PRÁTICA E CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 

 

Prefeitura Municipal de TAUBATÉ – Concurso Público nº 7/2015 
 

1 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ e a PUBLICONSULT ACP LTDA, considerando que: 
  
- Os itens 5.1.2, 7.1 e 8.4 do edital de abertura de inscrições constam com as seguintes redações: 
 
 “5.1.2. PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada apenas para 
os candidatos aprovados na prova objetiva”. 
 
 (...) 
 
 “7.1. A Prova Prática, de caráter eliminatório, visa aferir a capacidade de adequação funcional e 
situacional do candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades de cada cargo, e será aplicado apenas 
os candidatos classificados na Prova Objetiva, sendo convocados para a realização da Prova Prática a seguinte 
quantidade de candidatos em cada cargo, respeitados eventuais empates na última posição. 
 
 (...) 
 

“8.4. A PONTUAÇÃO FINAL da fase classificatória do Concurso Público será equivalente à nota 
obtida na Prova Objetiva pelos candidatos classificados na Prova Prática”. 
 
- Vimos recebendo algumas solicitações de esclarecimento acerca da forma de classificação final dos candidatos,  
 
RESOLVEM expedir a presente NOTA DE ESCLARECIMENTO em relação ao Edital de Abertura de Inscrições do 
Concurso Público nº 7/2015: 
 
I – A Prova Prática terá caráter classificatório, no sentido de que serão classificados para prosseguimento no 
concurso público apenas os candidatos que obtiverem nota mínima de 50 pontos, conforme o item 8.2.1 do Edital: 
 

“8.2.1. Será classificado na Prova Prática o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 
pontos”.   

 
II – A Prova Prática terá caráter eliminatório, no sentido de que serão desclassificados do concurso público os 
candidatos que ao realizá-la, obtenham pontuação inferior a 50 pontos, conforme o item 7.3 do Edital:  
 

“7.3. A aprovação na Prova Prática é pré-requisito para contratação. Ao desempenho dos 
candidatos nas provas práticas será atribuída pontuação de 0 a 100 pontos, sendo considerado APTO para o 
desempenho das funções inerentes ao cargo, o candidato que obtiver nota mínima de 50 pontos, sendo 
DESCLASSIFICADO o candidato que não obtiver a pontuação mínima requerida”. 
 
 
III – Para efeito de pontuação final dos candidatos, será considerada unicamente a nota da Prova Objetiva obtida pelos 
candidatos classificados na Prova Prática, conforme determina o supra referido item 8.4 do Edital: 
 

“8.4. A PONTUAÇÃO FINAL da fase classificatória do Concurso Público será equivalente à nota 
obtida na Prova Objetiva pelos candidatos classificados na Prova Prática”. 
 
IV – Desta forma, a Banca Examinadora e a Administração Municipal entendem dirimidos eventuais questionamentos 
acerca da interpretação dos referidos itens, sem que seja necessária qualquer retificação do edital, ressaltando que não 
houve, no período determinado, nenhum recurso referente às disposições do Edital de Abertura de Inscrições.  
 
      TAUBATÉ, 23 de outubro 2015. 

Prefeitura Municipal de TAUBATÉ 

 


