ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNC IA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE VARGINHA
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO
EDITAL Nº 005/2017
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. RESULTADO DOS RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR: Foi julgada procedente parte dos
recursos interpostos, constando as devidas alterações no Gabarito Definitivo, Anexo I deste Edital. Os pareceres
encontram-se disponíveis no Posto de Atendimento aos Candidatos, no INPREV e no site
www.objetivas.com.br, inclusive para os recursos julgados improcedentes.
2. RESULTADO DA PROVA OBJETIVA: O Relatório de Notas da Prova Objetiva encontra-se no Anexo II
deste Edital, devidamente processado com as alterações decorrentes dos recursos de Gabarito Preliminar
procedentes.
3. Os candidatos interessados em interpor recursos contra o resultado da Prova Objetiva ora divulgado
poderão fazê-lo nos dias 24, 27, 28, 29 e 30/03/2017, em conformidade com o disposto no Capítulo X, do Edital nº
001/2016. Durante o período de recursos haverá vista dos cartões de respostas no site www.objetivas.com.br,
na área do candidato, mediante senha. Este é o único momento para vista dos cartões de respostas. 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. A entrega/encaminhamento dos Títulos e de documentos comprobatórios da Condição de Pessoa com
Deficiência será realizada nos dias 07, 10, 11, 12 e 17/04/2017. Quanto à forma de apresentação dos Títulos, o
candidato deverá proceder conforme uma das formas abaixo, à sua escolha:
4.1. De forma presencial: Os Títulos e a documentação comprobatória da Condição de Pessoa com
Deficiência deverão ser entregues no Posto de Atendimento aos Candidatos, no INPREV, no horário das 8h às
11h e das 14h às 17h; OU
4.2. Via SEDEX: Os Títulos e a documentação comprobatória da Condição de Pessoa com Deficiência
deverão ser encaminhados, via SEDEX, postado até 17h do último dia do prazo, para o endereço do INPREV,
situado na Praça Marechal Deodoro, nº 120, Centro, no Município de Varginha/MG, CEP 37014-230. Os títulos
enviados por SEDEX deverão ser obrigatoriamente autenticados em cartório.
5. Os Anexos deste Edital encontram-se divulgados na Sede do INPREV, e, na internet, pelos sites
www.objetivas.com.br, www.varginha.mg.gov.br e www.inprev-varginha.com.br.
Varginha, 23 de março de 2017.

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

Página 1 de 1

