MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS
CONCURSO PÚBLICO 001/2019
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
EDITAL 005/2019
O Município de São José do Ouro/RS, representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Antônio José
Bianchin, TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar o que segue:
1. GABARITO DEFINITIVO: Após a análise do(s) recurso(s) interposto(s), divulga-se o Gabarito Definitivo,
conforme Anexo I deste edital.
1.1. A consulta ao(s) parecer(es) exarado(s) pela Banca da Objetiva Concursos, nos termos do Edital de Abertura das
Inscrições, poderá ser realizada, pelos candidatos em geral, na Prefeitura Municipal de São José do Ouro/RS, e, pelo
recorrente, diretamente na sua área do candidato, no site www.objetivas.com.br.
2. RESULTADO DA PROVA OBJETIVA: O Relatório de notas da Prova Objetiva encontra-se no Anexo II deste
edital, devidamente processado com as alterações decorrentes dos recursos de gabarito preliminar procedentes.
3. PERÍODO DE RECURSOS: O candidato interessado em interpor recurso relativo ao resultado ora divulgado deverá
fazê-lo nos dias 20, 23 e 24/12/2019, diretamente na sua área do candidato, no site www.objetivas.com.br.
3.1. Caso o candidato não possua acesso à Internet, será disponibilizado computador para tal finalidade no Centro
Administrativo Municipal (Avenida Laurindo Centenaro, n° 481, Bairro Centro, no Município de São José do
Ouro/RS).
3.1.1. Em virtude do Decreto Municipal n° 071/2019 que prevê o expediente em turno único na Prefeitura Municipal até
a data de 31/12/2019, o horário de disponibilização do computador com internet para interposição de recursos na
Prefeitura Municipal ocorrerá no horário das 07h às 13h.
4. É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital
de Abertura das Inscrições.

São José do Ouro/RS, 18 de dezembro de 2019.

ANTONIO JOSÉ BIANCHIN,
Prefeito Municipal.
Registre-se e publique-se.

Antes de imprimir este edital, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. Seja consciente, a natureza agradece.

