Câmara Municipal de Arraial do Cabo – RJ
Concurso Público nº 01/2016

EDITAL Nº 05/2016 - DIVULGA OS GABARITOS APÓS RECURSOS DAS PROVAS
OBJETIVAS REALIZADAS NO DIA 10/04/2016, OS RESULTADOS PRELIMINARES,
AS RESPOSTAS AOS RECURSOS E O PRAZO PARA RECURSOS CONTRA OS
RESULTADOS PRELIMINARES.
O Presidente da Câmara Municipal de Arraial do Cabo – RJ, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO por este Edital, nos termos do Edital de Concurso Público nº 01/2016, os

gabaritos após recursos das provas objetivas realizadas no dia 10 de abril de 2016, os
resultados preliminares, as respostas aos recursos contra o gabarito preliminar e abre o
prazo para a interposição de recursos contra os resultados preliminares. Mais
informações estão à disposição dos interessados no site: www.inqc.org..
1. DO GABARITO DEFINITIVO:
1.1 O gabarito após recursos encontra-se publicado no site www.inqc.org.br;
1.2 A letra “N” significa Questão Anulada e a demais alterações de gabarito encontram-se
na cor vermelha.
2. DOS RESULTADOS PRELIMINARES:
2.1 A lista com os resultados preliminares contendo as notas das provas, a pontuação
total e situação, encontra-se publicada no site www.inqc.org.br;
3. DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS:
3.1 As respostas aos recursos contra o gabarito preliminar podem ser acessadas através
do link “minha conta” -> “meus concursos”, no site www.inqc.org.br.
4. DOS RECURSOS CONTRA OS RESULTADOS PRELIMINARES:
4.1 O candidato poderá interpor recurso administrativo no prazo de 03 (três) dias úteis a
contar do primeiro dia subsequente à publicação deste Edital, conforme Capítulo 12 do
Edital de Concurso Público nº 01/2016.
Os pedidos de recursos deverão ser encaminhados on-line ao site www.inqc.org.br, link
“minha conta”, consoante ao subitem 12.4 do Capítulo 12 do Edital de Concurso Público
nº 01/2016.
A imagem do cartão resposta do candidato estará disponível, durante o período de
recursos, no link “minha conta” do site www.inqc.org.br.
Arraial do Cabo, 06 de abril de 2016.
Luciano Farias Aguiar
Presidente – CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

