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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI 

 

CONCURSO PÚBLICO 01/2014 

EDITAL Nº 05/2014 

 

A Prefeitura Municipal de Itajobi CONVOCA,  

como de fato convocados ficam, os candidatos 

inscritos no Concurso Público N. 01/2014, a 

comparecerem para a prestação das provas escritas na 

forma a seguir especificada: 

 

 

  PROVAS ESCRITAS: 
 

DIA 13/JULHO – 10:00 HORAS 

LOCAL: EMEF “INSPETORA MARIA APPARECIDA 

NELLI” 

Rua Cincinato Braga, nº 995 – ITAJOBI/SP. 

 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS: 
 

  No dia designado para as provas escritas os 

candidatos deverão comparecer com antecedência mínima de 30 

(trinta) minutos. Após o horário estabelecido os portões serão 

fechados. 

 

  O ingresso no local das provas escritas será 

permitido apenas aos candidatos que apresentarem documento 

hábil de identificação com foto, não sendo aceitos protocolos, 

crachás, identidade funcional e outros. 

 

Para a realização das provas escritas o candidato 

receberá um caderno de questões e uma folha definitiva de 

respostas. A folha definitiva de respostas deve ser assinalada 

a tinta (azul ou preta), devendo, ao término serem devolvidas 

junto com o caderno de questões ao encarregado da sala de 

provas. 

 

Considerando que as folhas de respostas (gabarito) 

são personalizadas, com código de barras, não haverá 

possibilidade de troca em caso de rasura. 
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O candidato deverá preencher totalmente o campo 

próprio de assinalamento das respostas no gabarito, sob pena 

de ser desconsiderada a resposta, tendo em vista que a leitura 

dos gabaritos é feita por sistema eletrônico, bem como não 

haverá recurso para eventual falha no preenchimento. 

 

O candidato receberá um módulo de respostas, cujo 

assinalamento servirá para conferência com o gabarito oficial 

a ser oportunamente publicado, sendo vedada a transcrição das 

questões em razão dos seus direitos autorais. 

 

  Não haverá segunda chamada para as provas (escrita e 

prática), seja qual for o motivo alegado. 

 

  Para as provas escritas não serão admitidas consultas 

de qualquer espécie, bem como a utilização de equipamentos 

eletrônicos. Os celulares deverão estar desligados e fora do 

alcance do candidato sob pena de exclusão do certame. 

 

  O candidato deverá comparecer munido de caneta 

esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. 

 

  As provas escritas terão o período de duração 

suficiente para a sua resolução (2:00 horas). 

 

Os candidatos ao cargo de AGENTE DE SERVIÇO PÚBLICO 

IX (Operador de Máquina), aos quais se exigirá conhecimentos 

práticos, serão oportunamente convocados para a realização da 

prova prática. 

  

  Os resultados, classificação dos candidatos e 

gabaritos oficiais de respostas serão oportunamente 

publicados, no prazo de 20 dias após a realização das provas, 

pela Imprensa de circulação no Município de Itajobi, no site 

Oficial do Município e em local de costume da Prefeitura 

Municipal. 

 

   

Publique-se.  

 

  Prefeitura Municipal de Itajobi, 18 de junho de 2014. 

 

 

 

 

 

GILBERTO ROZA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


