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O Município de Pontal/SP, representado pelo Prefeito Municipal, Senhor José Carlos Neves Silva, TORNA PÚBLICO o presente 
Edital para divulgar o que segue: 

  
1. O gabarito preliminar será divulgado em 03/05/2021 (segunda-feira), a partir das 14h (horário de Brasília), nos sites s 
https://www.pontal.sp.gov.br e www.objetivas.com.br.  

 
2. Dia de recursos: O candidato interessado em interpor recurso relativo ao gabarito preliminar deverá fazê-lo no dia 04/05/2021, 
diretamente no site www.objetivas.com.br, no campo “recursos”, localizado na sua área do candidato.  
 
2.1. Durante dia de recursos, os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão interpor seus recursos utilizando o computador 
disponibilizado para tal finalidade na Secretaria Municipal da Educação (Rua Guilherme Silva, nº 209, Bairro: Centro, Pontal/SP), no horário 
das 8h às 12h e das 13h às 17h. 
 
3. Vista de prova padrão: Para subsidiar a interposição de recursos, durante a fase recursal acima estipulada, haverá vista da prova padrão 
no site www.objetivas.com.br, na página referente ao certame, sendo este o único momento para vista.  
 
4. A correção eletrônica dos cartões de resposta será realizada em 10/05/2021 (sexta-feira), às 16h (horário de Brasília), na Objetiva 
Concursos (Rua Casemiro de Abreu, 347, Bairro Rio Branco, Porto Alegre/RS).  
 
4.1. Em virtude do item 4, no cronograma de execução do Edital de Abertura das Inscrições, onde se lê: 07/05/2021- Abertura dos 
envelopes dos cartões de resposta e sua correção - realizadas por leitora ótica na sede da Objetiva, às 10h podendo os interessados 
acompanhar o processo, LEIA-SE: 10/05/2021- Abertura dos envelopes dos cartões de resposta e sua correção - realizadas por leitora ótica 
na sede da Objetiva, às 16h podendo os interessados acompanhar o processo. 
 
5. Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições, é de responsabilidade exclusiva do 
candidato. 
 
 Pontal/SP, 30 de abril de 2021. 

  

  

 
 

José Carlos Neves Silva,  
Prefeito Municipal. 

Registre-se e publique-se.  
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