
PSS 04/2019 

PORTEIRAS-CE 
      

 

   

 

 

EDITAL 04/2019 – 05 

ALTERA ITENS QUE INDICA, REFERENTE AO 
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 04/2019 DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS, CEARÁ, 
E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PSS 04/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS, 
CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, altera itens que indica, referente às normas do 
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 04/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS, 
CEARÁ, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
Onde lê-se:  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
... A Seleção para o cargo de que se trata este Edital, compreenderá comprovação de 
conhecimento mediante prova escrita, análise de currículo e entrevista/avaliação de habilidades. 
 
 
Leia-se:  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
... A Seleção para o cargo de que se trata este Edital, compreenderá comprovação de 
conhecimento mediante prova escrita, análise de currículo e entrevista/avaliação de habilidades, 
exceto o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, cuja comprovação de conhecimento dar-se-
á exclusivamente através de prova escrita.  
 
 
Onde lê-se:  
 
7. DO PROCESSO SELETIVO – DA PROVA, ANÁLISE CURRICULAR E ENTREVISTA 
 
 O Processo Seletivo Simplificado regido por este edital consistir-se-á de prova, análise 
curricular e entrevista, representando, todas as etapas, um somatório de 100 (cem) pontos. 
  
 
DAS PROVAS 
... A prova objetiva terá 20 (vinte) questões, sendo o valor de cada uma 03 (três) pontos, com 4 
(quatro) alternativas de resposta cada uma, sendo apenas 1 (uma) a correta, totalizando 60 
(sessenta) pontos e sua duração será de 02 (duas) horas. 
 
... As provas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta), sendo as notas destas provas 
expressas com 2 (duas) decimais, tendo todas as questões o mesmo valor; 
 Serão considerados aprovados na prova objetiva, aptos a entrevista e análise curricular, os 
candidatos que obtiverem na Prova Objetiva de Múltipla Escolha nota superior a 36,00 (trinta e 
seis), que equivale a 60 % da prova. 
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Leia-se:  
 
7. DO PROCESSO SELETIVO – DA PROVA, ANÁLISE CURRICULAR E ENTREVISTA 
 
 
 O Processo Seletivo Simplificado regido por este edital consistir-se-á de prova, análise 
curricular e entrevista, representando, todas as etapas, um somatório de 100 (cem) pontos, exceto 
o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, cuja comprovação de conhecimento dar-se-á 
exclusivamente através de prova escrita. 
  
 
DAS PROVAS 
 
... A prova objetiva terá 20 (vinte) questões, sendo o valor de cada uma 03 (três) pontos, com 4 
(quatro) alternativas de resposta cada uma, sendo apenas 1 (uma) a correta, totalizando 60 
(sessenta) pontos e sua duração será de 02 (duas) horas, exceto para o cargo de AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS, cujo valor de cada questão será de 05 (cinco pontos), totalizando 100 (cem) 
pontos.  
... As provas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta), sendo as notas destas provas 
expressas com 2 (duas) decimais, tendo todas as questões o mesmo valor, exceto para o cargo de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, onde serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) e 
expressas em duas casas decimais.  
 Serão considerados aprovados na prova objetiva, aptos a entrevista e análise curricular, os 
candidatos que obtiverem na Prova Objetiva de Múltipla Escolha nota superior a 36,00 (trinta e 
seis), que equivale a 60% da prova, sendo que os candidatos ao cargo de AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS que atingirem 60% da prova objetiva estarão automaticamente considerados 
como classificados e, ocorrendo empate no número de pontos, o desempate beneficiará, o 
candidato que possuir idade mais elevada. 
 

 
Porteiras, Ceará, 14 de Agosto de 2019. 
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