
 

 

 

 

 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/18 

 

EDITAL 13 – DIVULGA RESULTADO PRELIMINAR DOS APROVADOS NAS PROVAS OBJETIVAS DE ACORDO COM 

PONTO DE CORTE (1ª ETAPA) 

 

O MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS, através da Comissão Especial de Concurso Público – CECP, torna público o 

resultado preliminar das provas objetivas (1ª etapa), de acordo com o ponto de corte estabelecido no item 8.3 do 

edital regulamento,  da seguinte forma: 

 

1. Fica divulgada a lista dos candidatos aprovados nas provas objetivas (1ª etapa), conforme Anexo I – A, B, C e D 

deste edital. 

2. Os casos de desempates foram resolvidos conforme item 14.5 do edital regulamento. 

3. Os Recursos devem ser protocolados na forma do item 15 e seguintes do edital regulamento. 

4. A lista dos candidatos que não alcançaram a pontuação para aprovação estará disponível no site após o prazo 

estipulado para recurso do presente edital (resultado preliminar).  O resultado poderá ser consultado através do site 

www.itame.com.br área do candidato com CPF e senha. 

5. Os candidatos aprovados na primeira etapa para os cargos de SERVIÇOS GERAIS, GARI, GUARDA, MERENDEIRA E 

MONITOR DE CRECHE, ficam convocados para realização da prova de aptidão física (2ª etapa) no dia 04/05/2019 

(sábado), sendo que o edital contendo os locais e horários  da prova  será divulgado  no dia 22/04/2019. 

6. Os candidatos aprovados na primeira etapa para os cargos de OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES e OPERADOR DE 

MÁQUINAS PESADAS, ficam convocados para realização da prova prática (2ª etapa) no dia 04/05/2019 (sábado),  

sendo que o edital contendo os locais e horários  da prova  será divulgado  no dia 22/04/2019. 

7. Os candidatos aprovados na primeira etapa para os cargos de PROFESSOR PII, terão as provas de redação 

corrigidas, sendo que o  resultado e classificação final serão divulgados  no dia 17/05/2019. 

8. O presente edital será publicado no placar, Jornal e Diário Oficial e site  www.itame.com.br  e  

www.avelinopolis.go.gov.br   para conhecimento dos interessados. 

 

 

Avelinópolis, aos 12 de abril  de 2019. 

 

 
MARCILEI DIVINA DA CUNHA 

Presidente da CECP 
VIVIANE MAGALHÃES FABRINO MACIEL 

Secretária 
 

FAUSTO MARQUES TEIXEIRA 
Membro 

 
 


