CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONCURSO PÚBLICO 001/2011 – CMVA
EDITAL Nº 007/2012
RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
A Empresa Gualimp Assessoria e Consultoria TORNA PÚBLICO o

RESULTADO

PRELIMINAR das PROVAS OBJETIVAS, do CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS, de caráter
eliminatório e classificatório, E DE TÍTULOS, de caráter classificatório, para provimento de 09 (nove)
vagas existentes no quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Vargem Alta, com base nas Leis n°
924/2011 e n° 936/2011 e suas alterações, as que vagarem ou forem criadas durante o prazo de
validade deste concurso, em consonância com as legislações Federal, Estadual e Municipal.
1. Fica DIVULGADO o RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS, após julgamento dos
recursos e correção dos cartões resposta, dos candidatos para os cargos conforme constante no Anexo I
do Edital 001/2011.
2. As correções foram realizadas observadas as normas expressas no edital 001/2011 em especial as do
item 8.5.1.
3. Dos inscritos, 234 (duzentos e trinta e quatro) candidatos compareceram e 36 (trinta e seis) candidatos
não compareceram para a realização das provas objetivas.
4. O período para interposição de recursos é de 02 (dois) dias úteis após divulgação do resultado
preliminar 1ª etapa, ou seja, dias 16 e 17 de fevereiro do corrente ano. As petições deverão ser
elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO V, que poderá ser retirado gratuitamente no endereço
eletrônico www.gualimp.com.br. Após o preenchimento com a devida fundamentação este deverá ser
remetido via SEDEX, para sede da Gualimp – Assessoria e Consultoria Ltda para o devido julgamento,
no endereço: Rua Manoel Alves de Siqueira, 41, Bairro Bela Vista, Guaçuí-ES – CEP 29.560-000, caso
contrário, serão indeferidas de plano.
Vargem Alta – ES, 15 de fevereiro de 2012.
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