
 
 
 

Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de Ilhabela 

 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2017 
 

COMUNICADO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela, nos termos da Legislação vigente, 
torna público os resultados das provas objetivas realizadas no dia 17 de dezembro de 2017, 
referentes ao Concurso Público Edital nº 01/2017. Os resultados estão disponíveis para consulta 
no endereço eletrônico do Instituto Mais (www.institutomais.org.br) e da Prefeitura Municipal de 
Ilhabela (www.ilhabela.sp.gov.br) e divulgados neste comunicado. 
O prazo para a interposição de recursos é de 2 (dois) dias úteis, conforme estabelece o Edital do 
Concurso Público, Capítulo X – Dos Recursos, ou seja, dias 10 e 11 de janeiro de 2018, no 
horário das 08h30 às 17h30. Não serão aceitos recursos fora deste prazo. 
O recurso deverá ser preenchido no endereço eletrônico do Instituto Mais – 
www.institutomais.org.br e seguir as informações disponíveis no site. 
O recurso deverá ser individual e devidamente fundamentado e conter o nome do concurso, 
nome do candidato, número de inscrição, cargo, código do cargo e o seu questionamento. 
Não serão aceitos recursos interpostos por outro meio que não seja o estabelecido acima. 
Não serão apreciados os recursos que forem apresentados em desacordo com as especificações 
contidas no Capítulo X, do edital do Concurso Público ou fora do prazo estabelecido ou sem 
fundamentação lógica e consistente ou com argumentação idêntica a outros recursos. 
Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama, via correio ou outro meio que 
não seja o estabelecido no edital do Concurso Público. 
Conforme estabelece o Capítulo X do Edital do Concurso Público, para a realização da Prova Prática 
para o cargo de Auxiliar da Primeira Infância, serão convocados os 400 (quatrocentos) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva, obedecendo à ordem de classificação, com os critérios 
de desempate aplicados. 
Em cumprimento as vagas reservadas, conforme estabelece o Capítulo IV, do edital do Concurso 
Público, foram convocados 09 (nove) candidatos com deficiência, para a realizarem a prova prática 
para o cargo de Auxiliar da Primeira Infância. 
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos contidos no Edital do Concurso Público. 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente comunicado. 
 

Ilhabela, 09 de janeiro de 2018. 
 
 

MARCIO TENÓRIO 

PREFEITO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA 
 


