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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLETO 

 

O Prefeito do Município de Maracaí/SP, usando das atribuições legais, com a supervisão da 
Comissão de Acompanhamento deste Processo Seletivo especialmente nomeada pelo Decreto nº 172/2019 
DETERMINA as seguintes alterações no edital de abertura das inscrições: 

 

I. DAS INSCRIÇÕES: 

Onde se lê: “4.1.1 - As inscrições ficarão abertas EXCLUSIVAMENTE através da internet, no período de 12 a 
22 de julho de 2019”  

Leia-se: “4.1.1 - As inscrições ficarão abertas EXCLUSIVAMENTE através da internet, no período de 12 a 26 
de julho de 2019” 

 

II. DO PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DA ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO: 

Onde se lê: “4.2.4 – alínea b) Dirigir-se no dia 16 de Julho de 2019, munidos obrigatoriamente dos 
Documento para comprovação, das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, no setor de RH da Prefeitura do 
Município de Maracaí, situada Avenida José Bonifácio, 517 – Centro.” 

Leia-se: “4.2.4 – alínea b) Dirigir-se no dia 16 a 19 de Julho de 2019, munidos obrigatoriamente dos 
Documento para comprovação, das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, no setor de RH da Prefeitura do 
Município de Maracaí, situada Avenida José Bonifácio, 517 – Centro.” 

 

III.    DA CONVOCAÇÃO DA PROVA OBJETIVA – 1ª FASE 

Onde se lê: item “7.2.1 - A realização da Prova Objetiva está prevista para o dia 25 de agosto de 2019 no 
Município de Maracaí/SP. Poderá, contudo, haver mudanças na data prevista dependendo do número de 
inscritos e a disponibilidade de locais para a realização das provas.”  

Leia-se: item “7.2.1 - A realização da Prova Objetiva está prevista para o dia 01 de setembro de 2019 no 
Município de Maracaí/SP. Poderá, contudo, haver mudanças na data prevista dependendo do número de 
inscritos e a disponibilidade de locais para a realização das provas.”  

 

IV.   DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA – 1ª FASE 

Onde se lê: “9.1.1 - As Provas Objetivas serão avaliadas na escala de: 

a)  PARA AS FUNÇÕES SEM PROVA PRÁTICA: 0 (zero) a 100 (cem) pontos, valendo 2,5 (dois pontos e 
meio) cada questão assinalada corretamente, estando habilitados os candidatos que obtiverem no mínimo 20 
(vinte) acertos, totalizando 50 (cinquenta) pontos, o equivalente a 50% (cinquenta por cento) de 
aproveitamento. 

b)  PARA AS FUNÇÕES COM PROVA PRÁTICA: 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos, valendo 1 (um) ponto cada 
questão assinalada corretamente, estando habilitados os candidatos que obtiverem no mínimo 20 (vinte) 
pontos, o equivalente a 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento. 

Leia-se: “9.1.1 As Provas Objetivas serão avaliadas na escala de: 

a)  PARA AS FUNÇÕES SEM PROVA PRÁTICA: 0 (zero) a 100 (cem) pontos, valendo 4 (quatro) pontos 
cada questão assinalada corretamente, estando habilitados os candidatos que obtiverem no mínimo 12 
(doze) pontos, o equivalente a 48% (quarenta e oito por cento) de aproveitamento. 

b)  PARA AS FUNÇÕES COM PROVA PRÁTICA: 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos, valendo 1,6 (um ponto e 
seis décimos) cada questão assinalada corretamente, estando habilitados os candidatos que obtiverem no 
mínimo 20 (vinte) pontos, o equivalente a 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento. 

 

Os demais itens do edital completo permanecem inalterados. 
 

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 no endereço 
www.directacarreiras.com.br e no “Diário Oficial do Município de Maracaí” bem como poderá ser divulgado 
em outros meios de comunicação, visando atender ao restrito interesse público. 

 

Maracaí/SP, 16 de Julho de 2019. 

 

EDUARDO CORREA SOTANA 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ/SP 

http://www.directacarreiras.com.br/

