
 
 

EDITAL SE nº 09/2018 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS e HOMOLOGAÇÃO FINAL 

PROVA DE AFERIÇÃO REFERENTE A 2017 E 2018. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COSMÓPOLIS, usando das atribuições legais: 

 

I. DIVULGA as respostas dos recursos interpostos em face a aplicação das Provas Objetivas, 
Divulgação dos Gabaritos e Resultado Preliminar divulgados em 21/12/2018, cujo prazo para 
protocolo foi respectivamente do dia 21 ao dia 22/12/2018; e ainda o Resultado do Parecer, a 
saber: 

 

Nome Prova Questão Parecer 

CAROLINA 
ALTENFELDER 

SILVA 

PROVA 2 - Servidores que cumprem 
HTPCs em UEM de Ensino 

Fundamental II 
35 Indeferido 

MARIA NILZA 
VIEIRA PEREIRA 

PROVA 2 - Servidores que cumprem 
HTPCs em UEM de Ensino 

Fundamental II 
27 Indeferido 

 

Obs. A resposta na íntegra está disponível ao Candidato, através do site da Directa Carreiras, no 
“Painel do Candidato”, link “Meus Recursos” 

 

II. DIVULGA O RESULTADO FINAL com os candidatos habilitados nas provas objetivas 

realizadas em 20/12/2018 e comunica que torna-se OFICIAL os Resultados Preliminares 
divulgados em 21/12/2018. As listagens se encontram em ORDEM ALFABÉTICA, separadas 
por função e estão disponíveis para consulta através da Internet no endereço 
www.directacarreiras.com.br. 

 

III. FAZ SABER que:  
TENDO em vista a conclusão final dos trabalhos de realização da Prova de Aferição referente 
ao ano de 2017 e 2018 e não havendo pendências quanto a recursos depois de decorridos os 
prazos legais RESOLVE RATIFICAR E HOMOLOGAR o Resultado Final dos candidatos, 
devidamente divulgado em 02/01/2018, através da Internet no endereço: 
www.directacarreiras.com.br. 

 

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.directacarreiras.com.br e www.cosmopolis.sp.gov.br; 
www.educacao.cosmopolis.sp.gov.br, visando atender ao restrito interesse público. 

 

COSMÓPOLIS/SP, 02 de janeiro de 2019. 

 

 

PROFª VERA LUCIA BORELLI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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