
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA  
         Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro – CNPJ: 27.744.150/0001-66 

IBATIBA - ES 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA  
         Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro – CNPJ: 27.744.150/0001-66 

IBATIBA - ES 
 

 

Errata 01 

 

PROCESSO SELETIVO Nº 003/2020 

 

7.1.2 ONDE-SE LÊ. O candidato que tiver exercido a função de jurado, 

conforme artigo 440, do Código de Processo Penal. 

 

8.1.2 LEIA-SE.  O candidato que tiver exercido a função de jurado, conforme 

artigo 440, do Código de Processo Penal. 

 

8.1  Onde- se lê. No prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da 

publicação dos resultados, os candidatos poderão interpor recurso contra a 

respectiva classificação, desde que fundamentados em erro material ou 

omissões objetivamente constatáveis, sendo vedado, em qualquer caso, o 

questionamento de critérios de julgamento do examinador.  

 

8.1  Leia-se. No prazo máximo de 03 (três) dias úteis, Conforme Anexo I  

deste Edital, contados a partir da publicação dos resultados, os candidatos 

poderão interpor recurso contra a respectiva classificação, desde que 

fundamentados em erro material ou omissões objetivamente constatáveis, 

sendo vedado, em qualquer caso, o questionamento de critérios de julgamento 

do examinador.  

 

5. REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES: 

 

I- Onde lê-se “Obedecer ao nível de escolaridade de cada função” 

 

II- Leia-se “Obedecer ao nível de escolaridade de cada função e ter no 

ato de contratação o Registro no Conselho da Categoria seccional do 

Espírito Santo. 
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Anexo I 

DATA/PERÍODO ETAPA 

02 de janeiro Publicação do Edital do Processo Seletivo 

02 e 03 de janeiro Período para impugnação do Edital 

6,7,8,9,10 de 
janeiro 

Período de Inscrições 

13 de janeiro 
Divulgação da lista de candidatos inscritos e abertura do 

pedido de recursos sobre a mesma 

15 de janeiro Divulgação da lista definitiva de candidatos inscritos 

16 de janeiro  Divulgação da Pontuação Preliminar dos candidatos 
Inscritos e abertura de recurso  

21 de janeiro Resultados dos recursos e divulgação Final  

24 de janeiro Divulgação do Resultado Final de Classificação e 
Homologação 

 


