PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
Estado do Espírito Santo

RETIFICAÇÃO 006/2016
Ao Edital 014/2016 – CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
A G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, torna pública a RETIFICAÇÃO ao Edital
014/2016 – Convocação Para Prova Prática – 2ª Etapa publicado no dia 14 de novembro de 2016,
que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens do
referido edital.
Considerando o item 11.7 do Edital 001/2016, que dispõe da liberalidade, no que se refere a
erros materiais a banca pronuncia-se.
Considerando os itens 9.2.4 e 10.4 do Edital 001/2016, no tocante a critério de desempate, que
diz:
“9.2.4. No caso de empate na listagem de aprovados na prova objetiva (primeira etapa), será realizado
preliminarmente o desempate conforme critérios previstos no item 10.4 deste Edital, e somente será
realizada e/ou corrigida a prova prática (segunda etapa) dos candidatos classificados, observado o
quantitativo do quadro anterior.”
“10.4. Em caso de igualdade de notas, na CLASSIFICAÇÃO FINAL de todos os cargos, serão adotados
sucessivamente os seguintes critérios de desempate:
a) Tiver idade superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme artigo 27,
parágrafo único, do Estatuto do Idoso;
b) Maior pontuação na prova de títulos;
c) Maior nota na prova prática;
d) Maior nota na prova discursiva;
e) Maior pontuação na prova de conhecimentos específicos;
f) Maior pontuação na prova de língua portuguesa;
g) Maior pontuação na prova de matemática;
h) Persistindo o empate, terá a preferência o candidato mais idoso, considerando-se ano, mês, dia de
nascimento.”

Considerando o item 9.2.3 do Edital 001/2016 que se refere ao número de candidatos a ser
convocados para a realização da prova pratica, respeitado o quantitativo de corte especificado.
No Edital 014/2016 - Convocação Para Prova Prática – 2ª Etapa no CARGO DE MOTORISTA, SALA
04, ONDE

SE LÊ:
50º

000431

EDSON GONÇALVES DA SILVA

74,00
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LER-SE-Á
50º

000491

ROBERTO PEREIRA PEÇANHA

74,00

No que couber, FICA, a presente retificação, consolidada ao texto inicial ao Edital 014/2016
Convocação Para Prova Prática – 2ª Etapa publicado no dia 14 de novembro de 2016.

Mantenópolis (ES), 16 de novembro de 2016.

Mauricio Alves dos Santos
Prefeito Municipal

Maurílio Alves dos Santos
Presidente da Comissão de Concurso

Antônio José Gonçalves de Siqueira
Coordenador Geral e Responsável Técnico - G-Strategic
Administrador - CRA – ES nº 7228
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