MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO/PR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2019
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
EDITAL Nº 002/2020
O Municipio de Pato Bragado/PR, representado pelo Prefeito Municipal em Exercício, o Senhor Dirceu
Anderle, TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar o que segue:
1. RESULTADO DOS RECURSOS DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: Tendo em vista que não foram
interpostos recursos ratifica-se a homologação de inscrições anteriormente divulgada.
2. O GABARITO PRELIMINAR será divulgado em 20/01/2020, a partir das 14h (Horário de Brasília), no Painel de
Publicações da Prefeitura Municipal e www.patobragado.pr.gov.br (aba concursos) e www.objetivas.com.br.
3. DIA DE RECURSOS: O candidato interessado em interpor recurso relativo ao Gabarito Preliminar deverá fazê-lo no
dia 21/01/2020, 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 Paço
Municipal (Avenida Willy Barth, nº 2885, Bairro Centro, no Município de Pato Bragado/PR), no horário das 7h30min
às 11h30min e das 13h30min às 17h30min.
4. VISTA DE PROVA PADRÃO: Para subsidiar a interposição de recursos, durante o dia estipulado no item 3, haverá
vista da(s) prova(s) padrão na Prefeitura Municipal de Pato Bragado/PR e no site www.objetivas.com.br, na página
referente ao certame, sendo este o único momento para vista de prova padrão.
5. O ato público de correção eletrônica dos cartões de resposta será realizado em 24/01/2020 (sexta-feira), às 14h
(Horário de Brasília), na Objetiva Concursos (Rua Casemiro de Abreu, nº 347, Bairro Rio Branco, Porto Alegre/RS).
6. O Gabarito Definitivo e o Relatório de notas da Prova Objetiva serão divulgados oportunamente, a partir de
30/01/2020, após a análise dos recursos eventualmente interpostos.
7. É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital
de Abertura das Inscrições.

Pato Bragado/PR, 16 de janeiro de 2020.

Dirceu Anderle,
Prefeito Municipal em Exercício.
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.
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