
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILÓPOLIS 
 

EDITAL DE ENCERRAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2019 
 
O Município de Ilópolis, inscrito no CNPJ sob o N° 88.186.424/0001-33, com sede na rua Conselheiro 

José Bozzeto, nº 987, na cidade de Ilópolis, torna público o término do Concurso Público realizado 

através do edital 001/2019 para os cargos de Instrutor de Música, Professor de Artes, Professor de 

Ed. Infantil, Professor de Geografia, Professor de Língua Inglesa, Professor de Séries Iniciais, Auxiliar 

de Creche e Copeira Servente. As publicações tiveram suas normativas e disposições conforme 

previsto no Edital de abertura, ocorrendo através do site www.ibrasp.org.br.  

As inscrições ocorreram no período de 05 de novembro de 2019 até 17 de dezembro de 2019, sendo 

publicada lista preliminar de inscritos no dia 20 de dezembro de 2019, conforme cronograma. O 

período de recursos para inscrições ocorreu de 20 de dezembro até dia 26 de dezembro de 2019. 

Após análise e reposta dos recursos interpostos pelos candidatos, a lista final de inscritos foi 

publicada no dia 06 de janeiro de 2020, conforme cronograma previsto no Edital. Ao total, 209 

(duzentos e nove) inscrições foram homologadas para os cargos do edital. A prova objetiva ocorreu 

no dia 19 de janeiro de 2020. 

As notas preliminares foram disponibilizadas no dia 31 de janeiro de 2020, conforme previsto no 

Edital. Os candidatos puderam realizar seus recursos do dia 31 de janeiro até 03 de fevereiro de 

2020, conforme Edital. A banca respondeu aos protocolos de recursos, após análise dos argumentos 

e revisão dos questionamentos apresentados. A nota final da prova objetiva foi disponibilizada no dia 

05 de fevereiro de 2020. Após publicação da nota, no dia 07 de fevereiro foi disponibilizada a lista de 

candidatos aprovados para avaliação de títulos, bem como a nota preliminar dos mesmos, após 

período de avaliação pela banca. Os candidatos puderam realizar recursos contra as notas de títulos 

do dia 07 até dia 10 de fevereiro de 2020. A banca respondeu aos protocolos de recursos, após 

análise dos argumentos e revisão dos questionamentos apresentados. As notas finais foram 

publicadas dia 13 de fevereiro de 2020. 

Não houve necessidade de ser realizado sorteio público devido a empate técnico entre candidatos. 

No dia 15 de fevereiro de 2020 foi disponibilizada a lista final de classificação. 

O Município de Ilópolis, no uso de suas atribuições legais, e o Instituto Brasileiro de Seleção Pública – 

IBRASP tornam assim pública a homologação das listas de classificação no Concurso Público do 

Edital de Abertura nº 001/2019.  

 

 

Ilópolis, 15 de fevereiro de 2020.  
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