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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO
EDITAL Nº 001/2017
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
O INPREV, representado pelo seu Diretor Presidente, o Senhor EDSON CREPALDI RETORI, no uso de
suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue:
1. ISENÇÕES DEFERIDAS: O relatório nominal de todos os candidatos que tiveram o pedido de isenção da
taxa de inscrição deferido faz parte do Anexo I deste Edital.
2. ISENÇÕES INDEFERIDAS: O relatório com os candidatos que tiveram indeferido o pedido de isenção da
taxa de inscrição por não terem atendido às condições previstas no Capítulo III, do Edital nº 001/2016, faz parte do
Anexo II deste Edital.
3. Os candidatos interessados em interpor recursos relativos ao resultado ora divulgado poderão
encaminhá-los nos dias 20, 23, 24, 25 e 26/01/2017, em conformidade com o disposto no Capítulo X, do Edital nº
001/2016. Quanto à forma de interposição de recursos, o candidato deverá proceder conforme uma das formas
abaixo, à sua escolha:
3.1. Recursos via Internet e de forma presencial: Os recursos deverão ser interpostos por meio do site
www.objetivas.com.br, na área do Candidato, seguindo as orientações do site.
3.1.1. Caso o candidato não possua acesso à internet, os recursos poderão ser interpostos pessoalmente
no Posto de Atendimento aos Candidatos, no INPREV, no horário das 8h às 11h e das 14h às 17h.
3.2. Recursos via SEDEX: Os recursos deverão ser encaminhados, via SEDEX, postado até 17h do
último dia do prazo recursal, para o endereço do INPREV, situado na Praça Marechal Deodoro, nº 120, Centro,
no Município de Varginha/MG, CEP 37014-230.
4. Os Anexos deste Edital encontram-se divulgados na Sede do INPREV, bem como, na internet, pelos
sites www.objetivas.com.br, www.varginha.mg.gov.br e www.inprev-varginha.com.br.

Varginha, 19 de janeiro de 2017.

EDSON CREPALDI RETORI,
Diretor Presidente.
Registre-se e publique-se.
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