
Quem Somos Concursos Consultoria Treinamento Como Contratar

CONCURSO Itupeva 2016 - Nível Fund. e Médio (Somente Obj.)

Concurso de Nível Fundamental e Médio (somente com prova objetiva)

Aviso

Informamos que os concursos da Prefeitura Municipal de Itupeva, editais 28, 31, 32 e 33, estão suspensos por decisões de caráter
liminar e os que prazos de contestação ainda estão em curso. A Prefeitura e a FUNRIO, entidade encarregada da organização dos
concursos, informam ainda que, em nenhum momento, tiveram o menor interesse em afastar candidatos do certame. Este foi o
maior concurso da história da cidade, com mais de 12 mil inscritos e taxa de comparecimento superior a 75%, ou seja, quase 10 mil
pessoas prestaram a prova nas datas corretas e é preciso preservar o direito desta maioria que compareceu e prestou as provas.
Todas as informações quanto a mudanças na data da prova foram divulgadas no dia 14 de abril no site FUNRIO, no Cartão de
Convocação para a Etapa (CCE) de consulta obrigatória pelo candidato e, ainda, no site da Prefeitura. Lembramos, ainda, que o
edital  admitia  alterações prévias bem como, mudanças de data e que é dever do candidato acompanhar todos os eventos e
convocações previstos para o concurso. A FUNRIO e a Prefeitura se colocam à disposição para qualquer esclarecimento e se
comprometem a cumprir a decisão final dos órgãos competentes.

Prezados candidatos, a emissão dos boletos está liberada (pagamento prorrogado até 06/04)!

Prezados candidatos,devido a quantidade de candidatos inscritos e da necessidade de utilizar somente o Município de Itupeva, a
prova do cargo AAD02, será no sábado dia 23/4.

Cronograma

Cronograma

Resultados

Relação Final de Inscrições Homologadas

Relação Final de Candidatos Concorrem Vaga PcD ou Solicitaram Condições Especiais no dia da Prova

Relação Preliminar de Inscrições Homologadas

Relação Preliminar de Candidatos Concorrem Vaga PcD ou Solicitaram Condições Especiais no dia da Prova

Resultado Final de Isenção

Resultado Preliminar de Isenção

Recursos

Recurso Contra Questões da Prova Objetiva

Recurso Contra Homologação da Inscrição em Vagas PcD

Recurso Contra Homologação da Inscrição

Recurso Contra Homologação de Isenção

Provas e Avaliações

Imagens do Cartão Resposta

Exemplar de Provas Objetivas e Gabarito

Convocações

Relação de Candidatos com Local de Prova - Cargos de Nível Fundamental

Relação de Candidatos com Local de Prova - Cargos de Nível Médio, exceto AAD02

Relação de Candidatos com Local de Prova - Cargo Público - AAD02

Inscrições e Isenções

Isenção

Inscrição

Publicações

Edital de Retificação nº 02

Edital de Retificação nº1

Edital

Legislações

[10/05/2016]
Homologação do Concurso

mais cronograma

Manual do Candidato

Recuperar Nº de Inscrição

Alterar Dados Cadastrais

Imprimir Boleto
2ª via

  Convocação para a Etapa Prova
Objetiva

Consultar Situação de Inscrição

itupeva2016@biorio.org.br

(21) 3525-2480

Horário de Atendimento:
de segunda a sexta-feira,
das 9 às 18 horas

O conteúdo desta página poderá ser alterado sem aviso prévio. Este Site sofre atualizações frequentemente.
Copyright © 2013 BRC. Todos os direitos reservados.

Cronograma Básico

Suporte ao Candidato

Central de Atendimento
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