PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
ESTADO DO PARÁ
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012

Da APROVAÇÃO/CLASSIFICAÇÃO
O Resultado da 1ª Etapa contempla a relação de todos os cargos que apresentaram candidatos dentro dos seguintes critérios
– item 8 do Edital:
8.1. Serão considerados classificados os candidatos que, cumulativamente, atenderem as seguintes exigências:
a) Obtiverem o mínimo de 60% (sessenta por cento) de acertos na prova objetiva, ou seja, acertarem no mínimo 24
questões, e;
b) Obtiverem no mínimo 40% (quarenta por cento) de pontos em cada conteúdo (disciplina) da prova objetiva, e;
c) Tiverem sido classificados até a posição correspondente ao triplo do número de vagas determinadas para o cargo (quadro
de vagas no ANEXO I), considerado desclassificados os demais.
Cargos que não constam no Resultado da 1ª Etapa não apresentam candidatos aprovados conforme critérios descritos acima.
À todos os candidatos encontra-se disposto no PORTAL DO CANDIDATO: http://ivin.com.br/inscricao.html o seu desempenho
individual, bem como todas as alternativas marcadas no seu CARTÃO-RESPOSTA.
ITEM 10.10 e 10.15 DO EDITAL, respectivamente:
“Alterações, caso ocorram, no Gabarito Oficial, após a análise dos recursos, serão levadas ao conhecimento público através
de publicação do Gabarito Oficial Pós Recursos (DEFINITIVO) no site da Organizadora.”
“Não haverá resposta individual sobre aceitação ou não de recurso impetrado sobre o Gabarito Oficial, nem mesmo
publicação da justificativa para deferimento ou indeferimento de recursos pela Banca.”

INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA DE TÍTULOS

Comunicamos que a 2ª Etapa – Prova de Títulos é destinada apenas aos candidatos APROVADOS/CLASSIFICADOS para os
cargos de NÍVEL SUPERIOR tendo apenas caráter CLASSIFICÁTORIO, portanto, NÃO obrigatória.
TODOS os candidatos APROVADOS/CLASSIFICADOS na Prova Objetiva estão convocados para a PROVA DE TÍTULOS.
Os Títulos entregues só são avaliados quando, em anexo, constar o Modelo de Curriculum Vitae Simplificado devidamente
preenchido.
Todas as instruções estão descritas no item 9 do Edital, bem como no Modelo de Curriculum Vitae.
Os Títulos deverão ser entregues na sede do IVIN, na Secretaria de Administração da Prefeitura de Presidente Vargas ou via
Correios (será considerada a data da postagem).
HORÁRIO: de 8 as 12 horas e das 14 as 17 horas.
DATA: dias 14 e 15 de junho.

Informações: Prioritariamente no Edital
institutovicentenelson@gmail.com
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Organizadora
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