COMUNICADO
Edital Concurso 001/2016

Por determinação da Promotoria de Justiça da Comarca de Cardoso, na
tramitação do Concurso Público, deverão ser cumpridos os seguintes procedimentos:
a) Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até o horário final da
prova, a fim de presenciarem o fechamento dos envelopes contendo os cartões
de resposta, apondo suas assinaturas sobre o lacre do envelope e sendo
identificados em termo de encerramento, tudo a fim de preservar a segurança
do resultado;
b) Serão aceitos recursos por fax (18-3634-1370), devendo o recorrente entrar em
contato para confirmar o recebimento do fax;
c) Todos os candidatos que prestarem a prova objetiva poderão levar o caderno
de prova, desde que permaneçam na sala por 2h30min após o início da prova,
quando, então, terão direito a sair com a prova objetiva, devendo ser
confeccionada uma lista para que os candidatos que deixarem o local com o
caderno de prova assinem. Sem prejuízo, o interessado poderá requerer no
prazo de dois dias úteis, via fax (18-3634-1370), o envio de uma cópia da prova
objetiva, que será remetida ao candidato por e-mail ou pelo correio;
d) Todos os candidatos poderão anotar suas respostas no denominado “gabarito
intermediário” (rascunho fornecido pela empresa “Ápice Concursos Públicos”) e
poderão deixar o local levando consigo essa folha de respostas;
e) Os recursos interpostos deverão ser decididos no prazo de 2 (dois) dias úteis;
f) Os envelopes lacrados contendo os gabaritos deverão ser apresentados na
Promotoria de Justiça de Cardoso no dia 22/02/2016, até as 13 horas, para que
sejam abertos na presença de testemunhas isentas (servidores do Ministério
Público), ocasião em que serão reprografados todos os gabaritos no gabinete
da Promotoria de Justiça, com o pagamento das custas pela empresa “Ápice
Concursos Públicos”, mediante recolhimento do valor devido em guia própria.
Consigne-se que apenas ficarão na Promotoria de Justiça as cópias, sendo
que a empresa ficará responsável por efetuar a correção.

Cardoso/SP, 17 de fevereiro de 2016.

