PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SERGIPE
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DE CLASSIFICADOS

– PUBLICAÇÃO DE RESULTADO FINAL -

A empresa Planejar Consultoria, faz saber a todos que tendo transcorrido os
prazos legais para recursos, e, referente a classificação constantes da publicação
do dia 22 de Fevereiro de 2016 – Divulgação da Resultado de Classificados da
Prova Objetiva e Notas dos Títulos. Foi analisados todos os recursos, sendo feita
as devidas retificações.
Após verificação de inconsistência nos objetos de avaliação das provas, referente a
Questão 05 dos cargos Agente de Endemias e Agente Comunitário de Saúde.
Decidiu-se pela retificação e republicação do Gabarito Oficial Definitivo das provas
objetivas para os cargos Agente de Endemias e Agente Comunitário de Saúde,
realizadas no dia 17/01/2016. Por se tratar de erro material, sanável até a
divulgação do Resultado Final da Prova Objetiva, foi retificada a resposta da
Questão 05 para e letra “A”
Os candidatos que colocaram nessas questões a alternativa “D” PERDERAM o
ponto. E quem colocou a letra “A” nessa respectiva questão, ganhou o ponto.
Não se tratou de anulação e sim de retificação de gabarito, que são coisas
distintas. Então, por exemplo, o candidato que tinha 40 pontos e respondeu a
letra “D” na alternativa indicada acima, perde um ponto e passa a ter 39, bem
como o candidato que tinha 39 e respondeu corretamente a letra “A” ficou com
40. Com essa retificação a questão está correta e não é mais passível de
impugnação pela via recursal.
Fica estabelecido para o dia 03.03.2016, a partir das 16:00 horas, a
divulgação do RESULTADO FINAL das provas objetiva e títulos a que submeteramse os candidatos inscritos, conforme item 9.7. previsto no Edital do Concurso nº
001/2015, da Prefeitura Municipal de Carira.
E, para dar ciência a todos, faz baixar o presente edital, que será afixado no lugar
público de costume de publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de
Carira.

Carira - Sergipe, 02 de Março de 2016.
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