MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS/PR
CONCURSO PÚBLICO 01/2020
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA

EDITAL 07/2020
O Municipio de Dois Vizinhos/PR, representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Raul Camilo Isotton,
TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar o que segue:
1. RESULTADO DOS RECURSOS DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: Após a análise do(s) recurso(s)
interposto(s), ratifica-se a homologação de inscrições anteriormente divulgada.
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 Dois Vizinhos/PR, e, pelo
recorrente, diretamente na sua área do candidato, no site www.objetivas.com.br.
2. Cumpre salientar que todos os candidatos ficam convocados a comparecerem na data e seu local de Prova
Objetiva e Prática, indicados pelo Edital 05/2020, devendo cumprir com as exigências estabelecidas pelo
respectivo edital.
2.1. Cumpre enfatizar que, no que diz respeito à consulta de materiais durante a Prova Prática, os candidatos ao
cargo de Advogado devem seguir as determinações do item 9.6, do Edital de Abertura das inscrições, sendo
permitida consulta exclusivamente à legislação não comentada, admitida a simples utilização de marca texto (grifos) e
proibida utilização de código ou repositórios que contenham indicações jurisprudenciais, doutrinárias e outras
anotações, bem como Súmulas dos Tribunais. Os candidatos que comparecerem com códigos que possuam súmulas
deverão providenciar sua inutilização, mediante a colocação de capas com grampos nas respectivas folhas, sendo
vedadas cópias reprográficas (xerox) e/ou impressos da Internet.
3. O GABARITO PRELIMINAR será divulgado em 09/03/2020, a partir das 14h (Horário de Brasília), no Painel de
Publicações do Município e www.doisvizinhos.pr.gov.br e www.objetivas.com.br.
4. PERÍODO DE RECURSOS: O candidato interessado em interpor recurso relativo ao Gabarito Preliminar deverá
fazê-lo nos dias 10, 11 e 12/03/2020, diretamente na sua área do candidato, no site www.objetivas.com.br.
5. VISTA DE PROVA PADRÃO: Para subsidiar a interposição de recursos, durante o período estipulado no item 4,
haverá vista da(s) prova(s) padrão na Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos/PR e no site www.objetivas.com.br,
na página referente ao certame, sendo este o único momento para vista de prova padrão.
6. O ato público de correção eletrônica dos cartões de resposta será realizado em 13/03/2020 (sexta-feira), às 9h
(Horário de Brasília), na Objetiva Concursos (Rua Casemiro de Abreu, nº 347, Bairro Rio Branco, Porto Alegre/RS).
7. O ato público de desidentificação da Prova Prática será realizado em 13/03/2020 (sexta-feira), às 14h (Horário de
Brasília), na Objetiva Concursos.
8. O ato público de identificação da Prova Prática será realizado em 18/03/2020 (quarta-feira), às 9h (Horário de
Brasília), na Objetiva Concursos.
9. O Gabarito Definitivo e o Relatório de notas das Provas Objetiva e Prática serão divulgados oportunamente, a partir
de 25/03/2020, após a análise dos recursos eventualmente interpostos.
10. É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital
de Abertura das Inscrições.
Dois Vizinhos/PR, 06 de março de 2020.

Raul Camilo Isotton,
Prefeito Municipal.
Registre-se e publique-se.
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