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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. Homologação definitiva das inscrições: Após a análise dos recursos interpostos, DIVULGA-SE o relatório definitivo das inscrições que 

concorrem pela reserva de vagas para pessoas com deficiência, conforme o Anexo deste edital, restando os demais relatórios divulgados pelo 

Edital 004/2021 ratificados, passando a constar como definitivos.  

 

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. O gabarito preliminar será divulgado em 06/12/2021 (segunda-feira), a partir das 14h (horário de Brasília), no Painel de Publicações da Câmara 

Municipal de Vereadores e nos sites www.camarasantacruzdocapibaribe.pe.gov.br e www.objetivas.com.br. 

 

3. Período de recursos: O candidato interessado em interpor recurso relativo ao gabarito preliminar deverá fazê-lo nos dias 07, 08 e 09/12/2021, 

diretamente no site www.objetivas.com.br, no campo “recursos”, localizado na sua área do candidato.  

 

3.1. Durante o período de recursos, os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão interpor seus recursos utilizando o computador 

disponibilizado para tal finalidade na CIDATEC (Av. Tito Sinésio Aragão, 146 - Centro, Santa Cruz do Capibaribe – PE), no horário das 7h às 

17h30min. 

 

4. Vista de prova padrão: Para subsidiar a interposição de recursos, durante a fase recursal acima estipulada, haverá vista das provas padrão no 

site www.objetivas.com.br, na página referente ao certame, sendo este o único momento para vista.  

 

5. A correção eletrônica dos cartões de resposta será realizada em 14/12/2021 (terça-feira), às 10h (horário de Brasília), na Objetiva Concursos 

(Rua Casemiro de Abreu, 347, Bairro Rio Branco, Porto Alegre/RS).  

 

6. Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições, é de responsabilidade exclusiva do candidato. 

 

 Santa Cruz do Capibaribe/PE, 02 de dezembro de 2021. 

  

  

 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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