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c EDITAL DE RESPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  DE GUARATINGUETÁ/SP
Processo Seletivo de Provas – PS Nº 02/2019

EDITAL DE RESPOSTA DOS RECURSOS E CLASSIFICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS

 

A prefeitura do Município de Guaratinguetá/SP, usando das atribuições legais – com a supervisão da
Comissão de Acompanhamento deste Concurso Público, especialmente nomeada pela Portaria nº 11.566 de
03 outubro de 201, através do presente instrumento:

I. AS RESPOSTAS DOS RECURSOS INTERPOSTOS em face a aplicação das Provas Objetivas, Divulgação
dos Gabaritos e Resultado Preliminar divulgados em 20/01/2020 das provas realizadas em 19/01/2020, cujo
prazo para protocolo foi do dia 20/01/2020 ao dia 21/01/2020; e ainda o Resultado do Parecer, a saber:

Obs. A resposta na íntegra está disponível  ao Candidato, através do site da Directa Carreiras, no “Painel  do Candidato”,  link “Meus
Recursos”.

BEATRIZ DE FATIMA DA SILVA 2.01 AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS QUESTÃO 09 - INDEFERIDO

II. A CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS.
A listagem se encontra em ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, separada por cargo e está disponível  para consulta
através da Internet no endereço www.directacarreiras.com.br. 

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente
edital,  que  fica  à  disposição  pela  Internet no  endereço  www.directacarreiras.com.br e
www.guaratingueta.sp.gov.br.

Guaratinguetá/SP, 24 de janeiro 2020.
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