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EDITAL Nº 15/2018 

EDITAL DE ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS A CLASSIFICAÇÃO 

PRELIMINAR DO CONCURSO PÚBLICO N.° 02/2018 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.444.790/0001-73, com sede administrativa na Rua: Benedito 

Soares Marcondes, 300 - Centro - João Ramalho - Estado de São Paulo, neste ato 

representado pelo Prefeito WAGNER MATHIAS no uso de suas atribuições legais e em 

consonância com a Legislação Federal, Estadual e Municipal, e após análise da Comissão 

Especial de Fiscalização do Concurso Público nº 01/2018 e suas retificações, resolvem 

TORNAR PÚBLICO, o presente Edital de Análise de Recursos Interpostos aos Resultados de 

Classificação Preliminar publicado no Edital de Retificação nº 13/2018: 

  

1. As respostas aos recursos encontram-se disponíveis ao candidato que interpôs o recurso 

no site www.spbrasilconcursos.com.br na área do candidato. 

2. Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos 

no presente Edital e legislação vigente serão resolvidos pela Comissão Organizadora do 

Concurso Público constituída para este fim, assessorados pela SPBRASIL Concursos.  

 

Sem mais, REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. 

 

Prefeitura Municipal de João Ramalho, 22 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

 

WAGNER MATHIAS   

Prefeito Municipal  
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RESPOSTAS AOS RECURSOS INTERPOSTOS AO EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE 

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR Nº 13/2018 

 

INSCRIÇÃO: 1214643 

 
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO (síntese do Pedido): Recontagem de pontos e acréscimo de nota de títulos. 

 

RESPOSTA: ( ) DEFERIDO (  ) INDEFERIDO ( X) DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO: Não foi constatado na área do candidato o envio de títulos conforme pode ser comprovado no anexo enviado 

a candidata através da área do candidato. A leitura do cartão de respostas do candidato verificou o seguinte:  

 

Gabarito...............*: ACADABADBCCCCDCBDACCCDCDDDCADAACABBADADC  

Leitura do Cartão**: ACADACADBCCABDCBDDCCCDDDDACADBDCABBBBADD 

 

Legenda: W Anulada Z Em Branco 

 

Resultado: Desta forma permanece a pontuação conforme retificação conforme Anexo I do Edital nº 13/2018. 

 

 

INSCRIÇÃO: 1212759 

 
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO (síntese do Pedido): Modificação na Posição de Classificação. 

 

RESPOSTA: ( ) DEFERIDO (x) INDEFERIDO ( ) DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO: O candidato solicita informações quanto a modificação na classificação preliminar. A Banca Examinadora 

esclarece que conforme os recursos interpostos aos editais nº 12/2018 referente a erros materiais ocorridos na leitura de algumas 

folhas de respostas dos candidatos. Após analise da Banca Examinadora o erro foi corrigido de acordo com os deferimentos dos 

recursos interpostos ante ao Edital supramencionado apresentando como resultado o Edital nº 13/2018 com as devidas alterações 

promovidas em face dos recursos. A Banca examinadora encaminha na área do candidato as documentações para que o mesmo 

possa aferir os resultados.  

 

Resultado: Desta forma permanece a pontuação conforme retificação conforme Anexo I do Edital nº 13/2018. 

 

 

INSCRIÇÃO: 1216058 

 
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO (síntese do Pedido): Pedido de Contagem de Títulos. 

 

RESPOSTA: (x) DEFERIDO ( ) INDEFERIDO ( ) DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO: O candidato solicita a contagem de pontos referente a nota de títulos. A Banca Examinadora ao realizar 

novamente a correção verificou que a candidata apresentou dentro do prazo estipulado em edital na área do candidato 3(três) títulos 

sendo que um dos títulos se refere a um dos pré-requisitos para o cargo não sendo contado esta pontuação. Após certificação da 

regularidade dos títulos apresentados a Banca Examinadora resolve deferir o recurso interposto atribuindo a nota de títulos conforme 

abaixo: 

 

01(um) título de especialização – 02(dois) pontos; 

01(um) título de licenciatura – 03(dois) pontos. 

Total: 05(cinco) pontos que serão somados a classificação final 
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Resultado: Desta forma retifica-se a pontuação publicada no Anexo I do Edital nº 13/2018 atribuindo a nota correspondente 

a candidata na Classificação Final. 

 

INSCRIÇÃO: 1224605 

 
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO (síntese do Pedido): Pedido de Contagem de Títulos. 

 

RESPOSTA: (x) DEFERIDO ( ) INDEFERIDO ( ) DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO: O candidato solicita a contagem de pontos referente a nota de títulos. A Banca Examinadora ao realizar 

novamente a correção verificou que a candidata apresentou dentro do prazo estipulado em edital na área do candidato 3(três) títulos 

sendo que um dos títulos se refere a um dos pré-requisitos para o cargo não sendo contado esta pontuação. Após certificação da 

regularidade dos títulos apresentados a Banca Examinadora resolve deferir o recurso interposto atribuindo a nota de títulos conforme 

abaixo: 

 

02(dois) título de especialização – 4(quatro) pontos; 

Total: 04(quatro) pontos que serão somados a classificação final 

 

Resultado: Desta forma retifica-se a pontuação publicada no Anexo I do Edital nº 13/2018 atribuindo a nota correspondente 

a candidata na Classificação Final. 

 

 

INSCRIÇÃO: 1201154 

 
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO (síntese do Pedido): Recontagem de pontos e acréscimo de nota de títulos. 

 

RESPOSTA: ( X) DEFERIDO (  ) INDEFERIDO ( ) DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO: A Banca Examinadora a analisar o recurso interposto verificou que a candidata apresentou 1(um) título de 

especialização e que houve erro na correção da folha de respostas, desta forma defere o recurso interposto promovendo as devidas 

correções. A leitura do cartão de respostas do candidato verificou o seguinte:  

 

Gabarito...............*: ACCADCCADDCDDADCDCWCACCADBBAABDDBBDAWCBD 

Leitura do Cartão**: ACADDCCADDDADBBDCCCDACCADAACAADBBCDCCBBD 

Totalizando: 23(vinte e três) acertos, correspondente a: 57,5 pontos. 

 

Legenda: W Anulada Z Em Branco 

 

 

Resultado: Desta forma como forma de garantir os preceitos legais e a isonomia do certame se retifica o resultado da 

candidata apresentado no I do Edital nº 13/2018, atribuindo-lhe a nota correta no Edital de Classificação Final. 

 

 

INSCRIÇÃO: 1202813 

 
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO (síntese do Pedido): Verificação de Folha de Respostas. 

 

RESPOSTA: (X) DEFERIDO (  ) INDEFERIDO ( ) DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO: A Banca Examinadora a analisar o recurso interposto disponibiliza para a candidata cópia de sua folha de 

respostas na área do candidato. A leitura do cartão de respostas do candidato verificou o seguinte:  
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Gabarito...............*: ACADABADBCCCCDCBDACCDDDBCDABACDBBBBBABWD 

Leitura do Cartão**:ACADABCDCCAACCCDDACCDDDCCAABBDAAADCBZZZZ 

 

Legenda: W Anulada Z Em Branco 

 

Resultado: Desta forma não se altera o resultado da candidata apresentado no I do Edital nº 13/2018, atribuindo-lhe a nota 

no Edital de Classificação Final. 

 

INSCRIÇÃO: 1226800 

 
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO (síntese do Pedido): Classificação P.N.E. 

 

RESPOSTA: (X) DEFERIDO (  ) INDEFERIDO ( ) DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO: A Banca Examinadora a analisar documentação apresentada pelo candidato verificou que a mesma 

encontrava-se de acordo com as regras editalícias e foi protocolada no último dia do prazo estabelecido em edital. Desta forma 

verificando a regularidade dos atos a Comissão organizadora do Concurso Público defere o recurso para que o candidato concorra 

também nas vagas destinados aos Portadores de Necessidades Especiais. 

 

Resultado: Desta forma não se altera o resultado do candidato apresentado no I do Edital nº 13/2018, atribuindo-lhe a nota 

no Edital de Classificação Final e incluindo na lista de candidatos P.N.E. 

 

 

 

INSCRIÇÃO: 1227254 

 
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO (síntese do Pedido): Correção da nota e verificação de Folha de Respostas. 

 

RESPOSTA: ( ) DEFERIDO (X) INDEFERIDO ( ) DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO: A Banca Examinadora a analisar o recurso interposto disponibiliza para a candidata cópia de sua folha de 

respostas na área do candidato. A leitura do cartão de respostas do candidato verificou o seguinte:  

 

Gabarito...............*: ACADABADBCCCCDCBDACCDDDBCDABACDBBBBBABWD 

Leitura do Cartão**:BBDDADDDCCCABCDBACCCABADCBCBBCDBBBCAADAD 

Totalizando: 18(dezoito) acertos – 45 (quarenta e cinco) pontos. 

 

Legenda: W Anulada Z Em Branco 

 

Resultado: Desta forma não se altera o resultado da candidata apresentado no anexo I do Edital nº 13/2018, atribuindo-lhe 

a nota no Edital de Classificação Final. 

 

 

INSCRIÇÃO: 1225714 

 
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO (síntese do Pedido): Pedido de Contagem de Títulos. 

 

RESPOSTA: (x) DEFERIDO ( ) INDEFERIDO ( ) DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO: O candidato solicita a contagem de pontos referente a nota de títulos. A Banca Examinadora ao realizar 

novamente a correção verificou que a candidata apresentou dentro do prazo estipulado em edital na área do candidato 2(dois) títulos 
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de especialização. Após certificação da regularidade dos títulos apresentados a Banca Examinadora resolve deferir o recurso 

interposto atribuindo a nota de títulos conforme abaixo: 

 

02(dois) título de especialização – 4(quatro) pontos; 

Total: 04(quatro) pontos que serão somados a classificação final 

 

Resultado: Desta forma retifica-se a pontuação publicada no Anexo I do Edital nº 13/2018 atribuindo a nota correspondente 

a candidata na Classificação Final. 

 

 

INSCRIÇÃO: 1201789 

 
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO (síntese do Pedido): Recurso referente a Gabarito.. 

 

RESPOSTA: ( ) DEFERIDO (x) INDEFERIDO ( ) DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO: Indefere-se preliminarmente, em razão de a atual etapa admitir apenas recurso contra o resultado preliminar, 

não dispondo, pois, sobre o gabarito definitivo, contra o qual não cabe recurso. Dessa forma, se o candidato teve a oportunidade de 

apresentar recurso contra o gabarito preliminar em etapa anterior e não o fez, verifica-se a ocorrência de preclusão. 

 

Resultado: Desta forma permanece a pontuação publicada no Anexo I do Edital nº 13/2018 atribuindo a nota correspondente 

a candidata na Classificação Final. 

 

 

INSCRIÇÃO: 1208181 

 
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO (síntese do Pedido): Correção da nota e verificação de Folha de Respostas. 

 

RESPOSTA: (x) DEFERIDO ( ) INDEFERIDO ( ) DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO: A Banca Examinadora a analisar o recurso interposto disponibiliza para a candidata cópia de sua folha de 

respostas que encontra-se disponível na área do candidato. A leitura do cartão de respostas da candidata verificou o seguinte:  

 

Gabarito...............*: ACADABADBCCCCDCBDACCDDDBCDABACDBBBBBABWD 

Leitura do Cartão**: BABBABDDCCDACADDDACCDBDDCBABACBDBDBDDBBB 

Totalizando: 20(acertos) acertos – 50 (cinquenta) pontos. 

 

Legenda: W Anulada Z Em Branco 

 

Resultado: Desta forma defere-se o recurso e se altera o resultado da candidata apresentado no anexo I do Edital nº 13/2018, 

atribuindo-lhe a nota no Edital de Classificação Final. 

 

 

INSCRIÇÃO: 1223341 

 
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO (síntese do Pedido): Pedido de Contagem de Títulos. 

 

RESPOSTA: (x) DEFERIDO ( ) INDEFERIDO ( ) DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO: A candidata solicita cópia da folha de respostas e a contagem de pontos referente a nota de títulos. A Banca 

Examinadora ao realizar novamente a correção verificou que a candidata apresentou dentro do prazo estipulado em edital na área 
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do candidato, mas que não aferiu a pontuação mínima estabelecida no ítem 9.4 do edital de Abertura, portanto indefere o recurso 

apresentado não computando a nota de títulos em acordo com o estabelecido no edital de abertura. 

 

Resultado: Desta forma se indefere o recurso interposto e mantém a pontuação publicada no Anexo I do Edital nº 13/2018 

atribuindo a nota correspondente a candidata na Classificação Final. 

 

 

 

INSCRIÇÃO: 1227029 

 
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO (síntese do Pedido): Correção da nota e verificação de Folha de Respostas. 

 

RESPOSTA: ( ) DEFERIDO ( ) INDEFERIDO (x) DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO: A Banca Examinadora a analisar o recurso interposto disponibiliza para o candidato cópia de sua folha de 

respostas que encontra-se disponível na área do candidato. A leitura do cartão de respostas do candidato verificou o seguinte:  

 

Gabarito...............*: ACADABADBCCCCDCBDACCCDBDCADBWCWCDDDDBADW 

Leitura do Cartão**: ACADADADBCCACBCBDACCCDBCCADBACBCCDBADDDA 

Totalizando: 31(acertos) acertos – 77,50 (setenta e sete pontos e meio). 

 

Legenda: W Anulada Z Em Branco 

 

Resultado: Desta forma defere-se parcialmente o recurso disponibilizando-lhe a cópia da folha de respostas e indefere o 

pedido de modificação de nota atribuída, e o resultado do candidato apresentado no anexo I do Edital nº 13/2018, será 

atribuído a nota no Edital de Classificação Final. 

 

 

 

INSCRIÇÃO: 1208085 

 
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO (síntese do Pedido): Correção da nota e verificação de Folha de Respostas. 

 

RESPOSTA: (x) DEFERIDO ( ) INDEFERIDO ( ) DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO: A Banca Examinadora a analisar o recurso interposto disponibiliza para o candidato cópia de sua folha de 

respostas que se encontra disponível na área do candidato. A leitura do cartão de respostas do candidato verificou o seguinte:  

 

Gabarito...............*: ACADABADBCCCCDCBDACCCDBDCADBWCWCDDDDBADW 

Leitura do Cartão**: DBCADBDAABAZABCDCCCBCBCBCBBBDDZBCDCDDBCD 

Totalizando: 27(acertos) acertos – 67,50 (sessenta e sete pontos e meio). 

 

Legenda: W Anulada Z Em Branco 

 

Resultado: Desta forma defere-se o recurso disponibilizando-lhe a cópia da folha de respostas e modifica a nota atribuída, 

ao candidato apresentado no anexo I do Edital nº 13/2018, retificação que será atribuído a nota no Edital de Classificação 

Final. 

 

 

 

INSCRIÇÃO: 1200487 

 
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO (síntese do Pedido): Pedido de Contagem de Títulos e cópia da folha de respostas. 
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RESPOSTA: (x) DEFERIDO ( ) INDEFERIDO ( ) DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO: A candidata solicita cópia da folha de respostas e a contagem de pontos referente a nota de títulos. A Banca 

Examinadora ao realizar novamente a correção verificou que a candidata apresentou dentro do prazo estipulado em edital na área 

do candidato 2(dois) títulos de especialização. Após certificação da regularidade dos títulos apresentados a Banca Examinadora 

resolve deferir o recurso interposto atribuindo a nota de títulos conforme abaixo: 

 

02(dois) título de especialização – 4(quatro) pontos; 

Total: 04(quatro) pontos que serão somados a classificação final 

 

Resultado: Desta forma retifica-se a pontuação publicada no Anexo I do Edital nº 13/2018 atribuindo a nota correspondente 

a candidata na Classificação Final. 

 

 

INSCRIÇÃO: 1223957 

 
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO (síntese do Pedido): Pedido de Contagem de Títulos e cópia da folha de respostas. 

 

RESPOSTA: () DEFERIDO (x) INDEFERIDO ( ) DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO: A candidata solicita cópia da folha de respostas e a contagem de pontos referente a nota de títulos. A Banca 

Examinadora ao realizar novamente a correção verificou que a candidata apresentou dentro do prazo estipulado em edital na área 

do candidato, mas que não aferiu a pontuação mínima estabelecida no ítem 9.4 do edital de Abertura, portanto indefere o recurso 

apresentado não computando a nota de títulos em acordo com o estabelecido no edital de abertura. 

 

Resultado: Desta forma indefere o recurso interposto mantendo a pontuação publicada no Anexo I do Edital nº 13/2018 

atribuindo a nota correspondente a candidata na Classificação Final. 

 

 

INSCRIÇÃO: 1220029 

 
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO (síntese do Pedido): Correção da nota e verificação de Folha de Respostas. 

 

RESPOSTA: ( ) DEFERIDO (X) INDEFERIDO ( ) DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO: A Banca Examinadora a analisar o recurso interposto disponibiliza para o candidato cópia de sua folha de 

respostas que se encontra disponível na área do candidato. A leitura do cartão de respostas do candidato verificou o seguinte:  

 

Gabarito...............*: ACCBAAACCABCCBBCCADACDCDCCCBBCBACBDBACDD 

Leitura do Cartão**: ACABAAACCABCCBBBCABAACCBDZDBAABADCDBDDDC 

Totalizando: 24 (acertos) acertos – 60,00 (sessenta pontos). 

 

Legenda: W Anulada Z Em Branco 

 

Resultado: Desta forma indedefere-se o recurso disponibilizando-lhe a cópia da folha de respostas e permance inalterada a 

nota atribuída, ao candidato apresentado no anexo I do Edital nº 13/2018, nota esta que será atribuído no Edital de 

Classificação Final. 
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INSCRIÇÃO: 1221392 

 
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO (síntese do Pedido): Recontagem de pontos e acréscimo de nota de títulos. 

 

RESPOSTA: ( X) DEFERIDO (  ) INDEFERIDO ( ) DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO: A Banca Examinadora a analisar o recurso interposto verificou que a candidata apresentou 1(um) título de 

especialização e que houve erro na correção da folha de respostas, desta forma defere o recurso interposto promovendo as devidas 

correções. A leitura do cartão de respostas do candidato verificou o seguinte:  

 

Gabarito...............*: ACADABADBCCCCDCBDACCDDDBCDABACDBBBBBABWD 

Leitura do Cartão**: ACBDBBCDDCACCAABDCCCBCABCDABDCBBBCCBCCAD 

Totalizando: 23(vinte e três) acertos, correspondente a: 57,5 pontos. 

 

Legenda: W Anulada Z Em Branco 

 

 

Resultado: Desta forma como forma de garantir os preceitos legais e a isonomia do certame se retifica o resultado da 

candidata apresentado no I do Edital nº 13/2018, atribuindo-lhe a nota correta no Edital de Classificação Final. 

 

 

INSCRIÇÃO: 1220747 

 
MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO (síntese do Pedido): Erro na classificação referente a critério de desempate. 

 

RESPOSTA: ( X) DEFERIDO (  ) INDEFERIDO ( ) DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO: A Banca Examinadora a analisar o recurso interposto verificou que a candidata no Edital nº 13/2018 encontrava-

se na 30º posição com pontuação de 67,50 da Prova Objetiva e 5,00 de títulos totalizando a média final de 72,50. Por um erro no 

sistema de desempate a candidata não estava colocada na classificação correta. Verificado o erro a Banca examinadora defere o 

recurso interposto e retifica o anexo I do Edital de Classificação preliminar elevando a candidata a17ª posição no edital de 

Classificação Final.  

 

Resultado: Desta forma como forma de garantir os preceitos legais e a isonomia do certame se retifica o resultado da 

candidata apresentado no I do Edital nº 13/2018, atribuindo-lhe a nota correta no Edital de Classificação Final. 

 

 

 

 

 


