PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
PROCESSO SELETIVO Nº 1/2018 – COMUNICADO Nº 1/2018
PROVAS PEB II – INGLÊS – ANULADAS – REAPLICAÇÃO

COMUNICADO
A PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA COMUNICA que as provas objetivas para os
cargos de:
- Professor de Educação Básica II – Inglês (HABILITADO);
- Professor de Educação Básica II – Inglês (NÃO HABILITADO), foram ANULADAS, pois foi constatado pela Banca
Examinadora inconsistências nas questões constantes destas provas, uma vez que os campos referentes às
alternativas corretas encontravam-se grafados em caracteres de cor mais clara que as demais alternativas, haja vista
que a matriz encaminhada para a impressão referia-se à prova contendo as respostas, a ser divulgada por ocasião da
abertura do prazo para recursos.
Tal medida se faz necessária visando manter a transparência do processo e a isonomia entre os candidatos que
participaram daquelas provas, de forma a não beneficiar indevidamente alguns ou não prejudicar injustamente os
demais. Ressaltamos que os demais cargos não foram afetados pois apenas as provas para os cargos
supramencionados continham referidas inconsistências, de forma que a Banca Examinadora entende mantida a
igualdade de condições em relação às demais provas aplicadas.
Desta forma, visando manter a isonomia entre os candidatos, as provas para estes cargos, exclusivamente, serão
reaplicadas no dia 20 de janeiro de 2018 (domingo). O Edital de Convocação será oportunamente divulgado no site
www.publiconsult.com.br e será publicado no Jornal Oficial Eletrônico de Itararé.
Ressaltamos que se trata de lapso de ordem técnica e formal que deve ser atribuído exclusivamente à empresa
Publiconsult ACP Ltda, a qual isenta a Prefeitura Municipal de Itararé de qualquer responsabilidade em relação ao
ocorrido.
Neste sentido, os candidatos que não puderem participar da reaplicação da prova poderão solicitar reembolso da taxa
de inscrição através do e-mail: concursos@publiconsult.com.br, informando nome completo, número da inscrição, CPF
e conta corrente bancária para crédito do valor, até o dia 30 de dezembro de 2018.
Informações adicionais poderão ser solicitadas através da área “Fale Conosco” do site da empresa, ou pelo fone (15)
3219-3700.
Sorocaba, 17 de dezembro de 2018.

