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1 

EDITAL Nº 016/2018 

RESULTADO PRELIMINAR NAS PROVAS OBJETIVAS E NA PROVA DISSERTATIVA 

 

O Sr. VALMIR LAND, Prefeito Municipal de Condor, torna público a classificação 

preliminar com as notas da prova objetiva e prova dissertativa, referente ao concurso público para provimento 

de vagas e formação de cadastro de reserva do Edital nº 001/2018, de 11 de abril de 2018 da Prefeitura 

Municipal de Condor (RS), nos termos que seguem. 

 

1 DO RESULTADO PRELIMINAR NAS PROVAS OBJETIVAS E NA PROVA DISCURSIVA 

1.1 O resultado preliminar nas provas objetivas e o resultado provisório na prova discursiva, bem como o 

espelho individual de correção da prova dissertativa encontram-se publicados no endereço eletrônico 

www.ideiasconcursos.com.br. 

 

2 DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO NA PROVA DISCURSIVA 

2.1 O(a) candidato(a) que discordar da nota atribuída em qualquer das provas poderá interpor recurso contra 

esse resultado das 00 horas do dia 29 de junho de 2018 às 23 horas e 59 minutos do dia 03 de julho de 2018, 

(horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico www.ideiasconcursos.com.br, por meio do sistema 

eletrônico de interposição de recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 

 

2.2 O Instituto Ideias não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, de 

falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de 

responsabilidade do candidato, que impossibilitem a interposição de recurso. 

 

2.3 O resultado oficial nas provas objetivas, o resultado definitivo na prova discursiva e o julgamento dos 

recursos serão divulgados na data provável de 06 de julho de 2018, no endereço eletrônico 

www.ideiasconcursos.com.br por meio de edital. 

 

2.4 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo 

será preliminarmente indeferido. Em sede de análise recursal, a banca poderá diminuir a nota atribuída ao 

candidato, caso verifique pertinência. 

 

2.5 Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido. 

 

2.6 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico, via requerimento administrativo, fora do 

prazo ou em desacordo com o Edital nº 001/2018, de 11 de abril de 2018, ou com este edital. 

 

3 DO BOLETIM DE DESEMPENHO 

3.1 O boletim de desempenho nas provas pode ser consultado no endereço eletrônico 

www.ideiasconcursos.com.br. 

 

4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 As justificativas de alteração/anulação de notas preliminares das provas objetivas ou discursivas estarão à 

disposição dos candidatos a partir da data provável de 06 de julho de 2018, no endereço eletrônico 

www.ideiasconcursos.com.br.  

 

4.2 O edital de homologação do resultado final estará à disposição dos candidatos a partir da data provável de 

06 de julho de 2018, no endereço eletrônico www.ideiasconcursos.com.br.  

 

Condor - RS, 28 de junho de 2018. 

 

 

VALMIR LAND, 

Prefeito Municipal de Condor. 

Registre-se e Publique-se 


