
 
EDITAL Nº 002/2020 

 
 

“HOMOLOGA RESULTADO FINAL DO 
CONCURSO PÚBLICO PUBLICADO ATRAVÉS 
DO EDITAL Nº 002/2019” 

 

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, por 

seu Prefeito Municipal, torna público o término do Concurso Público realizado através do Edital 

002/2019 para os cargos de Contador, Engenheiro Civil, Médico, Nutricionista, Psicólogo, Veterinário, 

Atendente de Consultório Dentário, Oficial Administrativo, Tesoureiro, Inspetor Tributário, Motorista, 

Oficial de Serviços Gerais e Operador de Máquina, bem como homologa o resultado final, o que faz 

nos seguintes termos: 

CONSIDERANDO que as publicações tiveram suas normativas e 

disposições realizadas conforme previsto no Edital de abertura e demais publicações, ocorrendo 

através do site www.ibrasp.org.br.  

CONSIDERANDO que 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 22 de 

dezembro até dia 26 de dezembro de 2019. Após análise e reposta dos recursos interpostos pelos 

candidatos, as listas finais de inscritos foram publicadas no dia 06 de janeiro de 2020, conforme 

cronograma previsto no Edital. Ao total, 428 (quatrocentos e vinte oito) inscrições foram homologadas 

para os cargos do Edital. 

CONSIDERANDO que a prova objetiva ocorreu no dia 19 de janeiro de 

2020, cumprindo os procedimentos editalícios da aplicação de prova. As notas preliminares foram 

disponibilizadas no dia 31 de janeiro de 2020, e os candidatos puderam realizar seus pedidos de 

recursos do dia 31de janeiro até 03 de fevereiro de 2020, conforme Edital. A banca respondeu aos 

protocolos de recursos, após análise desidentificada 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 e 

convocados para prova prática, referente aos cargos de: Motorista, Operador de Máquina e Oficial de 

Serviços Gerais. A prova prática dos respectivos cargos ocorreu no dia 16 de fevereiro de 2020, sendo 

os candidatos avaliados após procedimentos de desidentificação e conforme normas editalícias. Dia 

24 de fevereiro de 2020 foram publicadas as notas preliminares da prova prática e também se iniciou 

o período de recurso que foi até o dia 26 de fevereiro de 2020. No dia 02 de março foram publicadas 

as notas da Prova Prática, após analise dos recursos. Do dia 02 ao dia 03 de março ocorreu o 

recebimento das reconsiderações online contra a nota da prova prática. A banca respondeu aos 

protocolos de reconsiderações, após análise dos argumentos e revisão dos questionamentos 

apresentados. As notas finais foram publicadas dia 04 de março de 2020.No dia 06 de março de 2020 

foi disponibilizada a lista final de classificação. 

 

RESOLVE: 

 

Tornar público o término do Concurso Público realizado através do 

Edital nº 002/2019, bem como HOMOLOGAR o resultado e classificação final para os cargos de 



Contador, Engenheiro Civil, Médico, Nutricionista, Psicólogo, Veterinário, Atendente de Consultório 

Dentário, Oficial Administrativo, Tesoureiro, Inspetor Tributário, Motorista, Oficial de Serviços Gerais e 

Operador de Máquina. 

Ilópolis, 09 de março de 2020.  
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