
 

                                                              

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE 

 
ERRATA DO EDITAL Nº 01/2020 

 
 
O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE torna pública a seguinte retificação no Edital da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PIQUETE. 

 

Onde se lê: 

4.2.1 No momento da inscrição o candidato fará uma prova com 10 questões de múltipla escolha que versará sobre 

5 questões de língua portuguesa e 5 questões de matemática. A prova terá duração de uma hora. Não será 

substituído o gabarito em hipótese alguma. 

5.2 O Centro de Integração Empresa-Escola — CIEE divulgará a lista geral mensal, em ordem decrescente de 

classificação das notas obtidas, elaboradas pelo CIEE. As classificações mensais ficarão disponíveis no site do 

CIEE www.ciee.org.br, para consulta em até 5 dias úteis após a divulgação dos resultados. 

Leia-se: 

4.2.1 O candidato fará uma prova com 10 questões de múltipla escolha que versará sobre 5 questões de língua 

portuguesa e 5 questões de matemática. A prova terá duração de uma hora e será aplicada em até 5 dia úteis após 

o encerramento das inscrições.. Não será substituído o gabarito em hipótese alguma. 

5.2 O Centro de Integração Empresa-Escola — CIEE divulgará a lista geral mensal, em ordem decrescente de 

classificação das notas obtidas, elaboradas pelo CIEE. As classificações mensais ficarão disponíveis no site do 

CIEE www.ciee.org.br, para consulta em até 8 dias úteis após a aplicação da prova. 

Inclui-se: 

5.5 O gabarito provisório será publicado no site do CIEE no1º dia útil seguinte à aplicação da prova. 

5.6 A interposição de Recurso será no 1º dia útil seguinte da publicação do gabarito provisório e da lista de 

classificação provisória, através de formulário padrão disponível no site do CIEE. Após o preenchimento, o 

formulário deverá ser entregue no Posto de Atendimento do CIEE de Lorena localizado à Rua Dom Bosco, 284 – 

Centro de Lorena – de Segunda à Sexta das 10:30 às 12:00 e das 13:00 às 16:00. 

3.2  

b) O edital está válido a partir da data de publicação, dessa forma, excepcionalmente no mês de fevereiro as 

inscrições serão do dia 11/02 à 20/02.  

 

 

Piquete, 11 de Fevereiro de 2020. 

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE 
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