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A Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe/PE, por meio de seu representante legal, torna público o presente 

edital para divulgar o que segue:  

 

1. Resultado definitivo da prova objetiva: Após a análise do(s) recurso(s) interposto(s), ratifica-se o resultado preliminar da prova objetiva 
divulgado pelo Edital 006/2021, o qual passa a constar como resultado definitivo da prova objetiva.  
  
1.1. Todos os pareceres exarados pela Banca da Objetiva Concursos se encontram disponíveis na Câmara Municipal de Vereadores de Santa 
Cruz do Capibaribe/PE. Cada recorrente poderá consultar o parecer do seu recurso diretamente na área do candidato, no site 
www.objetivas.com.br.  
 
2. Convocação para a prova de títulos: Os candidatos ao cargo de Contador (SOMENTE OS APROVADOS NA ETAPA ELIMINATÓRIA E QUE 
QUISEREM PONTUAR NESTA ETAPA) ficam convocados a anexarem seus TÍTULOS em conformidade com o disposto no Edital de Abertura das 
Inscrições. Durante os dias 05, 06 e 07/01/2022 os candidatos deverão acessar a área do candidato, no site www.objetivas.com.br, clicar no 
campo “PROVA DE TÍTULOS” e adicionar cada documento (individualmente digitalizado e salvo em arquivo único, nas extensões “pdf”, “png”, 
“jpg” ou “jpeg”, com tamanho máximo de 2MB) em seu respectivo campo. O procedimento deverá ser realizado até às 23h59min horas do 
último dia do prazo estabelecido. 
 
3. Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições, é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
 

 

 Santa Cruz do Capibaribe/PE, 04 de janeiro de 2022. 

  

  

 Cicero Cosmo da Silva, 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 

Caroline Cavalcanti de Santana, 

Presidente da Comissão Organizadora. 

 

  

Registre-se e publique-se.  
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