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PROCESSO SELETIVO
EDITAL DE 
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA

CLAUDIOMIRO FRACASSO
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 
37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal e emendas, TORNA PÚBLICO o presente edital 
divulgar o que segue: 
 
 1. Tendo em vista que não foram impetrados recursos relativos ao gabarito preliminar divulgado em 
27/01/2014, fica este ratificado, tornando
Concurso Público, conforme relatório de
Prefeitura Municipal, bem como, em caráter meramente informativo, pelo site 

 
 2. Os candidatos interessados em interpor recursos contra o resultad
fazê-lo nos dias 17, 18 e 19/02/2014
Os recursos deverão ser preenchidos/digitados no site 
por meio de sistema eletrônico de interposição de recurso, seguindo as orientações da página.
 

 
 

 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

JOCEMIR SIDNEI BERGAMIN 
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IBIAÇÁ 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

           
PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 008/2014 
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA 

 
CLAUDIOMIRO FRACASSO, Prefeito Municipal de Ibiaçá em exerc

nistração, Finanças e Planejamento, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 
ção Federal e Lei Orgânica Municipal e emendas, TORNA PÚBLICO o presente edital 

Tendo em vista que não foram impetrados recursos relativos ao gabarito preliminar divulgado em 
, fica este ratificado, tornando-se gabarito definitivo. O RESULTADO DA PROVA OBJETIVA

conforme relatório de notas Anexo deste Edital está divulgado no 
bem como, em caráter meramente informativo, pelo site www.objetivas.com.br

Os candidatos interessados em interpor recursos contra o resultad
17, 18 e 19/02/2014, em conformidade com o disposto no Capítulo V, do Edital nº 00

Os recursos deverão ser preenchidos/digitados no site www.objetivas.com.br, no 
por meio de sistema eletrônico de interposição de recurso, seguindo as orientações da página.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBIAÇÁ,
Aos 14 dias do mês de 

 
 
CLAUDIOMIRO FRACASSO
Prefeito Municipal de Ibiaçá
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EMPREGOS 
 

em exercício, por meio da 
nistração, Finanças e Planejamento, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 

ção Federal e Lei Orgânica Municipal e emendas, TORNA PÚBLICO o presente edital para 

Tendo em vista que não foram impetrados recursos relativos ao gabarito preliminar divulgado em 
RESULTADO DA PROVA OBJETIVA do 

tal está divulgado no Painel de Publicação da 
www.objetivas.com.br. 

Os candidatos interessados em interpor recursos contra o resultado da prova objetiva poderão 
, em conformidade com o disposto no Capítulo V, do Edital nº 002/2013. 

, no prazo marcado por edital, 
por meio de sistema eletrônico de interposição de recurso, seguindo as orientações da página. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBIAÇÁ, 

dias do mês de fevereiro de 2014 

CLAUDIOMIRO FRACASSO 
Prefeito Municipal de Ibiaçá em exercício 


