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Edital de Resultado Preliminar Prova Prática do Curso de Revisão Geral 
da Etapa III do Curso de Formação 

 
                 A Prefeitura do Municipio da Estância Hidromineral de Poá, por meio da Secretaria de Segurança Urbana 
com a supervisão  da Comissão Organizadora do Curso de Formação da Guarda Civil , instituída pela Portaria  n° 
41.260/2019,no uso de suas atribuições em atendimento ao edital do Concurso Publico SMSU  n° 001/2016 TORNA 
PÚBLICO a finalização das atividades pedagógicas do Curso de Formação, do concurso público em epígrafe, para o 
cargo de Guarda Civil Municipal de 3ª Classe (Feminino e Masculino) e atualização da data de emissão do resultado 
final CONSIDERANDO: 
 

1. O término das atividades com o curso e prova de revisão geral na data de 30/09/2019, ficam finalizadas as 
atividades pedagógicas do curso de formação, estando os alunos liberados de suas atividades escolares.  

2. O prazo de recurso face a divulgação do resultado do curso de revisão geral e resultado; 
 

3. Fica prorrogado para 09/10/2019 a emissão do resultado final da Etapa III e Resultado Final do Curso de 
Formação, deles não cabendo recursos. 
 

4. Para atender os critérios de desempate, devem, os candidatos com fato novo, apresentarem os documentos 
comprobatórios elencados abaixo, até 04/10/2019: 
 

a) maior número de filhos menores de 6 anos ou incapazes; 
b) maior número de filhos maiores de 6 anos e menores de 14 anos; 
c) casado; 
d) viúvo; 
e) separado judicialmente ou divorciado com encargos de família; 
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Gerais; 
g) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 
h) que obtiver maior pontuação nas questões de Raciocínio Lógico; 
i) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática; 
j) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008. 
k) de maior idade entre aqueles com idade inferior a 60 anos.  

 
5. O candidato que deixar de apresentar os documentos dentro do prazo estabelecido no item 4, perderá o direito 

de requere-lo. 
 

6. Os documentos solicitados no item 4, devem ser apresentados dentro do prazo ali estabelecido, na Secretaria 
Municipal de Segurança Urbana, sito à Rua Monteiro Lobato n° 170, bairro Vila Júlia, nesta cidade de Poá-
SP, em horário de atendimento.  
 

 
Estância Hidromineral de Poá, 01 de outubro de 2019. 

     
 
 
Ronaldo Pereira de Oliveira      José Ferreira de Souza    Paula Alexandre Gilberto 
 Presidente da Comissão       Membro          Membro 


