
 
 

COMUNICADO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

MPSP 

EDITAL Nº 03/2019 

O CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, com anuência do 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 

atribuições previstas em contrato, em virtude do CANCELAMENTO da prova 

que foi realizada no dia 05/10/2019 para candidatos de nível MÉDIO e 

SUPERIOR, fato este que se deu, única e exclusivamente, por um 

equívoco na divulgação do local de aplicação da prova, torna público o 

novo cronograma com as alterações abaixo especificadas relativas ao 

Edital 03/2019 para provimento de vagas de estágio cadastro reserva de 

nível médio e superior : 

CRONOGRAMA 
Aplicação da Prova: 26/10/2019 

Publicação gabarito provisório: 28/10/2019 

Recursos contra gabarito provisório: 29/10/2019 

Publicação gabarito definitivo, resposta aos recursos e 
classificação provisória: 11/11/2019 

Recursos contra classificação provisória: 12/11/2019 

Publicação da lista de classificação definitiva e respostas 
aos recursos classificação provisória: 21/11/2019 

 

Horário da prova: 

Para os candidatos do ensino médio e técnico os portões serão fechados às 
11:00 horas,  início da prova está previsto para às 11:00 horas. 

Para os candidatos do ensino superior os portões serão fechados às 16:00 
horas,  início da prova está previsto para às 16:00 horas. 

Local de Prova: 

CIEE Prédio Escola - Rua Capitão Adélmio Norberto da Silva, 705 - Bairro 

Alto da Boa Vista - CEP 14025-670 - Ribeirão Preto SP - Próximo ao 

Ribeirão Shopping. 

 



 
Desta forma, estão CONVOCADOS todos os candidatos inscritos para 

realizar a prova, outrora ANULADA nas seguintes cidades:  

 
BRODÓSQUI, CAJURU, CRAVINHOS, JARDINÓPOLIS, PONTAL, RIBEIRÃO 
PRETO, SANTA RITA DO PASSA QUATRO, SANTA ROSA DO VITERBO, SÃO 
SIMÃO, SERRANA, SERTÃOZINHO e RIBEIRÃO PRETO. 

 

NÃO será aberto novo prazo para inscrições, permanecendo o direito de 

participação de todos aqueles que fizeram sua inscrição no prazo 

previsto anteriormente. 

 

Informamos ainda, que as demais informações e regras do edital 03/2019 

permanecem as mesmas. 

 

 

 
São Paulo, 21 de Outubro de 2019. 

 
Centro de Integração Empresa Escola – CIEE 


