
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS 

          EDITAL 

           

 

 

A Prefeitura do Município de Itápolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

legais torna público o Gabarito provisório das Provas Objetivas realizadas em 

2019. O Gabarito Oficial de cada cargo segue abaixo.

1 - DOS RECURSOS  

1.1- O prazo para a interposição de recursos é de 2 (dois) dias úteis, sendo os dias 21 e 22 de 

janeiro de 2019, não sendo aceitos recursos fora deste prazo. 

1.2- O candidato poderá apresentar um único recurso para cada questão, o qual deverá ser 

formulado e enviado no site do Instituto 

área do candidato no espaço destinado

1.3- Os recursos recebidos sem fundamentação lógica e coerente ou fora do tempo estipulado 

acima, serão desconsiderados e automaticamente INDEFERIDOS. 

1.4- No caso de deferimento de algum recurso, será feita a publicação do Edital de Retificação 

do Gabarito com as alterações necessárias, sendo as alterações consideradas para todos os 

candidatos participantes do certame

2- DOS GABARITOS 

2.1-  GABARITO PARA TODOS OS CARGOS
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A Prefeitura do Município de Itápolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

legais torna público o Gabarito provisório das Provas Objetivas realizadas em 

. O Gabarito Oficial de cada cargo segue abaixo. 

O prazo para a interposição de recursos é de 2 (dois) dias úteis, sendo os dias 21 e 22 de 

, não sendo aceitos recursos fora deste prazo.  

O candidato poderá apresentar um único recurso para cada questão, o qual deverá ser 

enviado no site do Instituto Exame (institutoexame.listaeditais.com.br/

área do candidato no espaço destinado a recursos do gabarito.  

recebidos sem fundamentação lógica e coerente ou fora do tempo estipulado 

acima, serão desconsiderados e automaticamente INDEFERIDOS.  

No caso de deferimento de algum recurso, será feita a publicação do Edital de Retificação 

ões necessárias, sendo as alterações consideradas para todos os 

candidatos participantes do certame 

GABARITO PARA TODOS OS CARGOS 

 

 

 

Itápolis, 21 de Janeiro de 2019.
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A Prefeitura do Município de Itápolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

legais torna público o Gabarito provisório das Provas Objetivas realizadas em 20 de Janeiro de 

O prazo para a interposição de recursos é de 2 (dois) dias úteis, sendo os dias 21 e 22 de 

O candidato poderá apresentar um único recurso para cada questão, o qual deverá ser 

institutoexame.listaeditais.com.br/), na 

recebidos sem fundamentação lógica e coerente ou fora do tempo estipulado 

No caso de deferimento de algum recurso, será feita a publicação do Edital de Retificação 

ões necessárias, sendo as alterações consideradas para todos os 
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