PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
CONCURSOS PÚBLICOS Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/2015 - EDITAL de RETIFICAÇÃO GERAL Nº 1
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ resolve expedir a presente RETIFICAÇÃO ao Edital de Abertura de Inscrições dos
Concursos Públicos de n.os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10/2015, para fazer constar as seguintes alterações:
 Onde se lê:
6.13. O candidato levará consigo, ao final da prova, o Caderno de Provas, podendo, portanto, utilizá-lo como rascunho e para a
anotação das alternativas que escolher, a fim de subsidiá-lo na correção das questões quando da divulgação do gabarito, ou na
eventualidade da interposição de algum recurso contra questão e/ou gabarito, sendo vedada, em função de reserva de direitos
autorais, a sua divulgação e/ou reprodução total ou parcial por qualquer meio ou processo, sem autorização expressa da
PUBLICONSULT Assessoria e Consultoria Pública Ltda, sob pena de responsabilização legal.
6.14. A partir das 18 horas do dia útil seguinte ao da aplicação das Provas Objetivas, o candidato poderá consultar o Gabarito
Oficial nos sites www.publiconsult.com.br e www.taubate.sp.gov.br e no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de TAUBATÉ. Não
serão informados resultados por telefone ou outro meio de comunicação.
 Leia-se:
6.13. O candidato deverá utilizar o rascunho do cartão de respostas no verso da página de instruções do Caderno de Provas
para assinalar as suas respostas antes de transcrevê-las para o Cartão de Respostas definitivo. O candidato deverá entregar, ao
final da prova, o Caderno de Questões, juntamente com o Cartão de Respostas, levando consigo o rascunho do cartão de
respostas para efetuar a conferência com o gabarito da prova.
6.14. A partir das 18 horas do dia útil seguinte ao da aplicação das Provas Objetivas, o candidato poderá consultar o Gabarito
Oficial e o Caderno de Provas no site www.publiconsult.com.br. Não serão informados resultados por telefone ou outro meio de
comunicação.
6.14.1. O candidato poderá ter acesso ao Caderno de Provas através do Painel do Candidato, que ficará disponível no prazo para
interposição de recursos contra questões e gabaritos.
Ainda, considerando recomendações feitas pela Procuradoria Trabalhista Municipal, autuada no Processo Administrativo nº
51191/2015, nos itens em que contam percentuais relativos a Adicional de Insalubridade ou Periculosidade, deve-se considerar a
seguinte alteração, que será efetuada de forma analítica em cada um dos cargos afetados pela alteração:
 “O percentual do adicional (de insalubridade ou de periculosidade) será concedido com base em parecer técnico do
Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, consoante ao Decreto Municipal nº 6.674 de 22/10/1991.”
O Edital de Abertura de Inscrições com as retificações consolidadas encontra-se disponível para consulta no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de TAUBATÉ e no site: www.publiconsult.com.br, sendo ainda, este Edital de Retificação publicado na imprensa
local do município.
TAUBATÉ, 10 de setembro 2015.
Walter Thaumaturgo Neto
Presidente da Comissão de Concursos Públicos
Prefeitura Municipal de TAUBATÉ
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