PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE PERUÍBE
CONCURSO PÚBLICO 01/2016
EDITAL COMPLETO

EDITAL DE ANULAÇÃO RELATIVO ÀS PROVAS PARA OS CARGOS:
AGENTE OPERACIONAL
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
MECÂNICO
PEBII – ARTE
PEBII – EDUCAÇÃO ESPECIAL D.M.
PEBII – EDUCAÇÃO ESPECIAL D.V.
CONSIDERANDO o erro verificado no decorrer da realização das provas relativas aos cargos PEBII
– Arte, PEBII- Educação Especial D.M e PEBII- Educação Especial DV, quando se constatou que o caderno
de provas elaborado pela empresa Moura Melo, apresentava questões de múltipla escolha com cinco
alternativas, e que o gabarito fornecido para cartão resposta dos candidatos apresentava opção para
apontar resposta de múltipla escolha com quatro alternativa, o que inviabilizava o preenchimento quanto
ao cartão resposta nas questões em que fosse apontada a resposta a alternativa “e”;
CONSIDERANDO a falta de habilidade dos Coordenadores da realização das provas na Escola Prof.
Ottoniel Junqueira, que não conseguiram dar pronto atendimento a solução da situação que ali se
apresentava, notadamente na busca de encontrar uma forma de corrigir o erro junto a Comissão de
Concurso, que só foi acionada quando a situação já estava fora dos limites de tolerância e controle;
CONSIDERANDO ainda que o erro em questão impôs prejuízo a todos os candidatos que
realizaram o concurso naquela unidade escolar ante a situação que ali se instalou,
RESOLVO
Fica anulada a aplicação de todas as provas realizadas no dia 08 de maio de 2016, à partir das 15:00 hs,
ESPECIFICAMENTE na Escola Estadual Frofº Ottoniel Junqueira, relativas aos cargos: Agente Operacional,
Auxiliar de Saúde Bucal, Mecânico, PEBII- Arte, PEBII – Educação Especial D.M. e PEBII- Educação Especial DV.
As novas provas serão realizadas no dia 22 de maio de 2016, em local a ser designado e comunicado por
edital de convocação para realização das mesmas no endereço eletrônico da Empresa Moura Melo
(www.mouramelo.com.br) e no site da Prefeitura Municipal de Peruibe (www.peruibe.sp.gov.br) até o dia 16 de
maio de 2016, restando convalidadas todas as inscrições realizadas pelos candidatos devidamente inscritos.
Quanto às provas de aptidões físicas do cargo de Agente Operacional, as mesmas se realizarão no dia 29
de maio de 2016 em local a ser designado e comunicado por edital de convocação para realização das mesmas
no endereço eletrônico da Empresa Moura Melo (www.mouramelo.com.br) e no site da Prefeitura Municipal de
Peruibe (www.peruibe.sp.gov.br) até o dia 25 de maio de 2016
Eventuais prejuízos decorrentes da presente medida deverão ser suportados pela Empresa Moura Melo
Concursos, e assim requeridas à mesma, independentemente da aplicação de eventuais sanções administrativas,
que serão objeto de análise após o encerramento do Concurso 01/2016.
Quanto aos demais cargos não especificados no presente edital de anulação, permanecem com a
realização de suas provas objetivas ocorridas em 08/05/2016 e demais procedimentos INALTERADOS, passando
a vigorar o novo cronograma de atos e fases, parte integrante ao presente edital de anulação.
Dê-se ciência, publique-se
Peruíbe, 09 de maio de 2016.
ANA MARIA PRETO
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO III
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe
Concurso Público
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE PERUÍBE
CONCURSO PÚBLICO 01/2016
EDITAL COMPLETO

CRONOGRAMA APÓS EDITAL DE ANULAÇÃO DAS PROVAS REALIZADAS NA
ESCOLA PROFº OTONIEL JUNQUEIRA NO PERÍODO DA TARDE
Recursos sobre as provas objetivas e gabaritos
Gabaritos definitivos das provas objetivas
Edital de chamamento para as novas provas objetivas dos
cargos de:
AGENTE OPERACIONAL
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
MECÂNICO
PEBII – ARTE
PEBII – EDUCAÇÃO ESPECIAL D.M.
PEBII – EDUCAÇÃO ESPECIAL D.V.

Ato público para conferência dos cartões respostas
carbonados para a prova objetiva para o cargo de
Procurador do Município, conforme EDITAL DE
RETIFICAÇÃO COM ADITAMENTO E INSERÇÃO DE MEDIDAS
DE SEGURANÇA promovidas pela 149ª Subseção da Ordem
dos Advogados do Brasil

Resultado provas objetivas realizadas no dia 08 de maio de
2016, exceto para as provas anuladas
Edital de chamamento para as provas Prática Profissional
cargo Procurador
Prova Prática Profissional cargo Procurador
(em locais e horários a serem definidos em edital específico)
Realização das novas provas objetivas para os cargos:
AGENTE OPERACIONAL
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
MECÂNICO
PEBII – ARTE
PEBII – EDUCAÇÃO ESPECIAL D.M.
PEBII – EDUCAÇÃO ESPECIAL D.V.

09 e 10 de maio de 2016
16 de maio de 2016

16 de maio 2016

17 de maio de 2016
Às 14:00 horas
No Paço Municipal
18 de maio de 2016
20 de maio 2016
22 de maio de 2016

22 de maio de 2016

Gabarito preliminar prova prática profissional cargo de
Procurador do Município
Gabarito preliminar das novas provas objetivas para os
cargos de:

Às 20:00 horas do dia 22 de maio de
2016

AGENTE OPERACIONAL
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
MECÂNICO
PEBII – ARTE
PEBII – EDUCAÇÃO ESPECIAL D.M.
PEBII – EDUCAÇÃO ESPECIAL D.V.

Às 20:00 horas do dia 22 de maio de
2016

Recursos quanto ao gabarito referente a prova prática
profissional cargo Procurador
Recursos quanto ao gabarito referente as novas provas
objetivas dos cargos de:

23 e 24 de maio de 2016
23 e 24 de maio de 2016

AGENTE OPERACIONAL
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe
Concurso Público
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE PERUÍBE
CONCURSO PÚBLICO 01/2016
EDITAL COMPLETO
MECÂNICO
PEBII – ARTE
PEBII – EDUCAÇÃO ESPECIAL D.M.
PEBII – EDUCAÇÃO ESPECIAL D.V.

Resultado definitivo das novas provas dos cargos de:
AGENTE OPERACIONAL
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
MECÂNICO
PEBII – ARTE
PEBII – EDUCAÇÃO ESPECIAL D.M.
PEBII – EDUCAÇÃO ESPECIAL D.V.

Edital de chamamento para as provas de aptidão física, para
os 30 (trinta) primeiros habilitados e classificados, conforme
Capítulo IV, item 1 do edital, para o cargo de:

25 de maio de 2016

25 de maio 2016

AGENTE OPERACIONAL

Prova de aptidão física, para os 30 (trinta) primeiros
habilitados e classificados, conforme Capítulo IV, item 1 do
edital, para o cargo de:

29 de maio de 2016

AGENTE OPERACIONAL

Gabarito definitivo referente a prova prática profissional
cargo Procurador e resultados dos recursos dos testes de
aptidão física do cargo de Agente Operacional
Resultado final referente a prova prática profissional cargo
Procurador e teste de aptidão física do cargo de Agente
Operacional
Recurso referente ao resultado final da prova prática
profissional cargo Procurador e teste de aptidão física do
cargo de Agente Operacional
Julgamento final dos recursos para os cargos de Procurador
do Município e de teste de aptidão física para o cargo de
Agente operacional
Ato público para conferência dos cadernos respostas
carbonados para a prova prática para o cargo de Procurador
do Município, conforme EDITAL DE RETIFICAÇÃO COM
ADITAMENTO E INSERÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA
promovidas pela 149ª Subseção da Ordem dos Advogados do
Brasil

RESULTADO FINAL DO CONCURSO
HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO

30 de maio de 2016
08 de junho de 2016
09 e 10 de junho de 2016
14 de junho de 2016

16 de junho de 2016
Às 14:00 horas
No Paço Municipal
17 de junho de 2016
20 de junho de 2016

Peruibe, em 09 de maio de 2016.
ANA MARIA PRETO
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe
Concurso Público

3

