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PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 01/2018 
 

COMUNICADO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela, nos termos da Legislação vigente, 
torna público os resultados das provas objetivas realizadas no dia 25 de fevereiro de 2018, 
referentes ao Processo Seletivo Edital nº 01/2018. Os resultados estão disponíveis para consulta 
no endereço eletrônico do Instituto Mais (www.institutomais.org.br) e da Prefeitura Municipal de 
Ilhabela (www.ilhabela.sp.gov.br). 
O prazo para a interposição de recursos é de 2 (dois) dias úteis, conforme estabelece o Edital do 
Processo Seletivo, Capítulo IX – Dos Recursos. Não serão aceitos recursos fora deste prazo. 
O recurso deverá ser endereçado a Comissão Municipal do Processo Seletivo 01/2018 da 
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela e entregue pessoalmente ou por 
procuração na Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86, Perequê, Ilhabela/SP, no 
horário das 10 às 17 horas, devendo ser respondido no tempo hábil pelo Instituto Mais. 
Não serão apreciados os recursos que forem apresentados em desacordo com as especificações 
contidas no Capítulo IX, do edital do Processo Seletivo ou fora do prazo estabelecido ou sem 
fundamentação lógica e consistente ou com argumentação idêntica a outros recursos. 
Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama, via correio ou outro meio que 
não seja o estabelecido no edital do processo seletivo e neste comunicado. 
Informamos que todos os recursos interpostos contra a divulgação do gabarito foram 
INDEFERIDOS. 
O gabarito publicado fica mantido. 
As respostas aos recursos interpostos, estão disponíveis para ciência dos candidatos que os 
interpuseram, na Prefeitura Municipal de Ilhabela, nos dias úteis, no horário das 10h00 às 17h00. 
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos contidos no Edital do Processo 

Seletivo. 

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

Ilhabela, 09 de março de 2018. 
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