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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLETO Nº 01/17 

 

O Prefeito do Município de Igaratá/SP, usando das atribuições legais, com a supervisão da COMISSÃO 

FISCALIZADORA do Processo Seletivo, especialmente nomeada pela Portaria nº 046/2017, DETERMINA: 

 

I. A CORREÇÃO no Edital de abertura das inscrições: 

 

Onde se lê: 

“6.1.2  A Prova Objetiva visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho da 

função, e constarão 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 2,5 pontos (dois pontos e meio). 

 

Leia-se: 

“6.1.2  A Prova Objetiva visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho da 

função, e constarão 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 pontos (quatro pontos). 

 

II. A CORREÇÃO DOS GABARITOS E O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS, cujo trâmite será 

obrigatoriamente filmado por sistema de câmeras para filmagem e gravação, bem como permitirá o acesso 

indiscriminado ao público para o acompanhamento dos trabalhos de correção, com total segurança garantida pela 

administração, será realizada na Câmara Municipal de Igaratá, estabelecida à Rua José Mendes de Souza, 74 – as 

10h00min do dia 21/02/2017. 

 

 

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.igarata.sp.gov.br, além de outros 

periódicos que julgar necessário, bem como, afixado no pátio da Prefeitura Municipal de Igaratá.   

 

IGARATÁ/SP, 17 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

 

CELSO FORTES PALAU 

Prefeito do Município de Igaratá/SP 

http://www.integribrasil.com.br/
http://www.igarata.sp.gov.br/

