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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA – SP 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

1º CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE CARGO DE ASSISTENTE DE 

PROCURADORIA 

 

A Prefeitura de Franco da Rocha, no uso de suas atribuições, torna público, por meio da CKM Serviços, 

a resposta aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar, o gabarito oficial e o resultado preliminar dos 

candidatos habilitados para a correção da prova discursiva. 

 

1. Compõe este edital: 

 Anexo I – Resposta aos Recursos Interpostos contra o Gabarito Preliminar; 

 Anexo II – Gabarito Oficial; 

 Anexo III – Resultado Preliminar dos candidatos habilitados para a correção da prova discursiva. 

 

2. A fundamentação dos recursos interpostos ficará disponível para consulta individualizada pelo candidato, 

através do login na página exclusiva de acesso do candidato no site 

https://ckmservicos.selecao.net.br/informacoes/31/.  

3. A interposição de recursos contra o Resultado Preliminar dos candidatos habilitados para a correção da 

prova discursiva poderá ser feita nos dias 28 e 29 de junho 2018, através do login na página exclusiva de 

acesso do candidato no site https://ckmservicos.selecao.net.br/informacoes/31/.  

4. Será considerado habilitado na Prova Objetiva (1ª Fase) o candidato que obtiver nota igual ou superior a 

30 (trinta) pontos. 

5. A Prova Objetiva (1ª Fase) será de caráter eliminatório e classificatório.  

6. Os candidatos não habilitados na Prova Objetiva (1ª Fase) serão excluídos do Concurso Público. 

7. Da publicação, constarão somente os candidatos habilitados. 

 

Para que não se alegue ignorância, faz baixar a presente retificação que será publicado na íntegra no 

endereço eletrônico www.ckmservicos.com.br, bem como na Imprensa Oficial do Munícipio de Franco da 

Rocha. 

 

Franco da Rocha, 27 de junho de 2018. 

 

Francisco Daniel Celeguim de Morais  

Prefeito do Município de Franco da Rocha  

 

Alexandre Roldão Beluchi  

Procurador-Geral do município de Franco da Rocha 
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