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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR  

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2018 – EXTRATO DE REVOGAÇÃO DO RESULTADO GERAL DO CONCURSO  

A Prefeitura do Município de Cajamar, Estado de São Paulo, torna público na forma prevista no Artigo 37, da Constituição Federal (Artigo 141), na 

Lei Orgânica de Cajamar, bem como, na Lei Complementar nº 067, de 02 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do 

Município de Cajamar/SP, e suas alterações, a Revogação do Resultado Geral das Provas Objetivas para os cargos de Merendeira, Auxiliar de Secretaria 

Escolar, Cuidador Escolar, Monitor Educacional e Secretário de Escola, em relação às Provas Objetivas realizadas em 15 e 16 de dezembro de 2018, 

para o Concurso Público – Edital n° 02/2018, da Prefeitura do Município de Cajamar/SP, divulgado no Diário Oficial do Estado, em 15 de janeiro de 

2019, o qual continha, para os referidos cargos, no conteúdo de Matemática, a quantidade de acertos considerando as questões de 8 (oito) a 15 (quinze), 

quando o correto seria considerar as questões de 9 (nove) a 15 (quinze), fazendo com que as informações divulgadas não estivessem compatíveis com 

os critérios constantes da Tabela II, do Capítulo IV – DAS AVALIAÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO, do Edital do Concurso Público.  

Após divulgação da Nota de Esclarecimento no site da empresa organizadora do concurso, Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social, torna 

público a republicação do Resultado Geral, atualizado com base nos critérios estabelecidos em edital, com prazo recursal nos dias 21 e 22 de janeiro 

de 2019. 

Informamos ainda, que o resultado para os cargos de Diretor de Escola e de Nutricionista, estão corretos conforme divulgado nos sites: 

www.institutomais.org.br e www.cajamar.sp.gov.br, em 16 de janeiro de 2019. 

O resultado geral atualizado, bem como, a relação dos candidatos convocados para as demais fases, do referido concurso, serão divulgados nos sites 

www.institutomais.org.br e www.cajamar.sp.gov.br, em 18 de janeiro de 2019. 

Cajamar, 17 de janeiro de 2019. 

Prefeitura do Município de Cajamar 
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