
 

 

 
 

 

 

 

 

EDITAL DE RESULTADO PROVISÓRIO DAS PROVAS OBJETIVAS, 
DISCURSIVAS E DE TÍTULOS 

 
 
 
 
O Município de Rio Claro, através do Chefe do Executivo, no uso de suas atribuições legais, DIVULGA o que 
segue: 
 
1. O Anexo I deste Edital apresenta o Resultado Provisório das Provas Objetivas, Discursivas e de Títulos 
discriminada por Código do Cargo e nomenclatura do Cargo, constando suas informações na seguinte ordem: 
número de inscrição, nome do candidato, cargo, notas das disciplinas, nota da prova objetiva, nota da prova 
discursiva (esta etapa de prova DISCURSIVA contempla apenas o cargo de Jornalista), prova de Títulos, nota 
total e status.  
 
2. Para o cargo de Jornalista – Os candidatos habilitados e aprovados nas Provas Objetivas, terão as suas 
Provas Dissertativas corrigidas conforme os itens 9.4. e 9.6. 
 
3. A avaliação de títulos tem caráter apenas classificatório e será aplicada apenas para os cargos/áreas de 
atuação de nível superior. Esta fase valerá até 5 (cinco) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos 
apresentados seja superior a esse valor.  
 
4.  A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos não era obrigatória. O candidato que não entregou 
o Título não será eliminado do Concurso Público.  
 
4.1. A sigla NE significa que não entregou os documentos de títulos. 
 
4.1.2.  Os títulos que estiverem em desconformidade com o Edital 01/2019 nos itens e subitens 10.3.,10.3.2., 
10.4., 10.17., 10.19. e 10.20., não serão aceitos em cumprimento as normas especificadas em Edital. 
 
5. As respostas dos recursos contra o Resultado Provisório das Provas Objetivas serão dadas a conhecer aos 
candidatos através do site da GLOBAL CONCURSOS PÚBLICOS (www.globalconcursos.org.br), na área 
restrita do candidato, mediante acesso com login e senha 
 
6. E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 
 
 

Rio Claro/RJ, 01 de julho de 2019. 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

MUNICÍPIO DE RIO CLARO 


