
   

 
 

O Município de Rio Claro, através do Chefe do Executivo, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA aos 

interessados que foi efetuada a seguinte correção no Edital de Abertura Nº 01/2019 do Processo Seletivo no 

item 8, onde foram retificados os seguintes itens: 

NO EDITAL Nº 01/2019 ONDE SE LÊ: 

 
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº01/2019 

 
8. CONTAGEM DE PONTOS. 

8.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos;  

8.1.1. Na avaliação e correção da Prova Objetiva será utilizado o Escore Bruto; 

8.2. O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova; 

8.2.1. Para se chegar ao total de pontos, o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo número de questões da prova, 
e multiplicar pelo número de questões acertadas;  

8.2.2. O cálculo final será igual ao total de pontos do candidato, obtidos na Prova Objetiva;  

8.3. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 50 
(cinquenta);  

8.4. O candidato não habilitado na Prova Objetiva será eliminado do Processo Seletivo;  

8.5. Em hipótese alguma, haverá revisão de provas;  

8.6. Forma de cálculo para correção da Prova:  

 

                                                              100  = V  x   NA 

                                                       NQ 
       
      *100 – Escala de Pontos. 
         *NQ – Número de Questões. 
         *V – Valor obtido na divisão. 
         *NA – Número de Acertos. 
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