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COMUNICADO Nº  11 /2015 

NOTA DE ESCLARECIMENTO REFERENTE ALTERAÇÃO NO RESULTADO DAS PROVAS 

OBJETIVAS, APÓS PRAZO RECURSAL, PARA OS CARGOS DE AUXILIAR DE FARMÁCIA, 

AGENTE DE ATENDIMENTO, AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, EDUCADOR 

ESPORTIVO (ATIVIDADES AQUÁTICAS), MONITOR ASSISTENCIAL, OPERADOR DE 

TRÁFEGO, PEBII - FILOSOFIA E TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

O Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social, vem por meio deste comunicado apresentar NOTA DE 
ESCLARECIMENTO referente divulgação dos resultados das Provas Objetivas, Provas Dissertativas e de Títulos, 
divulgados nos dias 30/10/15 e 6/11/15, para os cargos de Auxiliar de Farmácia, Agente de Atendimento, Auxiliar 
de Desenvolvimento Infantil, Monitor Assistencial, Operador de Tráfego e Técnico de Enfermagem, Educador 
Esportivo (Atividades Aquáticas) e PEB II – Filosofia, referente ao Concurso Público – Edital nº 01/2015, para a 
Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba. 

O Instituto Mais esclarece que após prazo recursal foi observado que ocorreu erro material no referido resultado, 
sendo atribuído 5 acertos para todos os candidatos nas provas de Conhecimentos Gerais/Atualidades para os cargos 
de Auxiliar de Farmácia, Agente de Atendimento, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Monitor Assistencial, 
Operador de Tráfego e Técnico de Enfermagem, 5 acertos para todos os candidatos na prova de Conhecimentos 
Básicos de Legislação para o cargo de Educador Esportivo (Atividades Aquáticas) e 5 acertos para todos os 
candidatos na prova de Legislação e Conhecimentos Pedagógicos para o cargo de PEB II – Filosofia.  

Tal fato acarretou divergências entre o Vetor da Folha de Respostas de cada candidato, obtendo os mesmos, em 
algumas situações, pontuação maior que a quantidade de acertos efetuadas no dia de realização das respectivas 
provas. 

Com base neste acontecimento alguns candidatos estão eliminados no concurso por não obter a nota mínima de 
50,00 (cinquenta) pontos para habilitação no referido concurso, conforme previsto em edital. 

O resultado foi atualizado e será divulgado no dia 27/11/15, na Imprensa Oficial do Município, com o total de acertos 
e a situação das demais etapas realizadas no concurso, quando existir, com a situação atual dos candidatos, e, 
deste resultado caberá recurso, desde que devidamente fundamentado, nos dias 30/11, 1 e 2/12/15. 

Informamos ainda que os candidatos convocados para a Avaliação Psicológica nos cargos de Agente de 
Atendimento, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Monitor Assistencial, Operador de Tráfego e de Educador 
Esportivo (Atividades Aquáticas), e que estão eliminados no concurso, após prazo recursal, não deverão realizar 
a Avaliação Psicológica programada para o dia 29/11/15, ficando sem efeito as Provas Práticas e o Teste de Aptidão 
Física já realizados.  

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Comunicado. 

São Paulo, 24 de novembro de 2015. 

Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social 

  

 


