
 

- 1 - 

 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA 

7º ADITIVO AO MANUAL DO CANDIDATO – EDITAL 001/2018 

 

O MUNICÍPIO DE QUADRA, ESTADO DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito 

público interno, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, LUIZ CARLOS 

PEREIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público o ADITIVO 7º ao EDITAL 

001/2018.  

CONSIDERANDO a quantidade de inscritos ultrapassarem a capacidade total das escolas 

disponíveis no Município, fato este imprevisível, que somente se tomou conhecimento do 

quadro real após o encerramento das inscrições; 

 

CONSIDERANDO que é dever do município alocar todos os candidatos inscritos em 

unidades escolares no âmbito de sua territorialidade de forma acessível e confortável; 

 

CONSIDERANDO o princípio da publicidade norteador da administração pública, que 

implica na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos; 

 

CONSIDERANDO a melhor forma de equacionar a distribuição dos candidatos inscritos, 

por cargo, por dia e por turno para realização do certame, a administração municipal 

RESOLVE: REMARCAR a data da prova para os cargos elencados abaixo que fariam 

provas nos dias 09 de fevereiro de 2019 nos turnos da manhã, da tarde e da noite. 
 

RESOLVE,  

Artigo 1º - As provas serão realizadas tanto no dia 10/02, quanto no dia 17/02 em todos 

os turnos na ESCOLA MUNICIPAL JOÃO INÁCIO SOARES, no ENDEREÇO 

RUA DR. RENATO MOTA, Nº 36, CENTRO - QUADRA – SP e na ESCOLA 

ESTADUAL VEREADOR JOSÉ LOPES SITO, no ENDEREÇO RUA CEL. 

CORNÉLIO VIEIRA DE CAMARGO, N° 510, CENTRO – QUADRA – SP, CEP 

18255-000 

 

 

Artigo 2º - A Prefeitura Municipal receberá de forma presencial no setor de protocolo 

situado a Rua José Carlos da Silveira n°36, Jd Santo Antônio, Quadra – SP, CEP 18255-

00, os recursos contra os gabaritos preliminares. Quem desejar, pode fazer a postagem via 

SEDEX para o Instituto Consulpam, situado à Av. Evilásio Almeida Miranda, 280 – Edson 

Queiroz- Fortaleza-CE. CEP 60.834-486.  

Artigo 3º- Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital 001/2018 e suas 

alterações. 

Quadra - SP, 07 de fevereiro de 2019. 

LUIZ CARLOS PEREIRA 

Prefeito Municipal 


