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EDITAL DE JULGAMENTO DOS RECURSOS APRESENTADOS  
CONTRA O GABARITO PRELIMINAR 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019 – SME 

 
O município de Pires do Rio/GO, através da Comissão de Fiscalização do Processo Seletivo Simplificado – SME, nomeada 

pelo Decreto nº 7.287 de 08 de julho de 2019, no uso de suas atribuições legais e a empresa “Versátil Tecnologia e Serviços 
Administrativos”, responsável pela realização deste certame, tornam público para conhecimento dos interessados o presente Edital: 

 
Art. 1º - Para os candidatos que impetraram recurso contra o GABARITO PRELIMINAR, de acordo com o subitem 8.3 do 

Edital de Abertura nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Pires do Rio/GO, foi feito o devido julgamento de cada recurso interposto, 
respondido os candidatos através da área do candidato de cada um, e fica divulgado as respostas/conclusão quanto às solicitações.  

 
Art. 2º - Conforme subitens 6.16 e 8.5 do Edital de Abertura n° 001/2019 – SME, se da análise do recurso resultar anulação 

de questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos, independentemente de terem 

recorrido, e, se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de qualquer questão da prova, essa alteração 

valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

CARGO INSCRIÇÃO QUESTÃO RECORRIDA / SOLICITAÇÃO RESULTADO DO 
RECURSO 

CONCLUSÃO 

 

PROFESSOR 
P – I  

 

1713598 

QUESTÃO 36 – PROVA CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS – Solicita correção da 
resposta correta da questão. 

 

INDEFERIDO 

Mantida a resposta da 
questão. 
Resposta ao candidato na 
Área do Candidato. 

 

PROFESSOR 
P – I 

 

1713598 

QUESTÃO 47 – PROVA LEGISLAÇÃO 
EDUCACIONAL – Solicita correção da 
resposta correta da questão. 

 

INDEFERIDO 

Mantida a resposta da 
questão. 
Resposta ao candidato na 
Área do Candidato. 

 
 

MONITOR (A) 

 
 

1709291 

QUESTÃO 29 – PROVA CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS – Questiona que “achou 
muito vaga a pergunta, não encontrando a 
resposta no material”. 

 

INDEFERIDO 

Resposta ao candidato na 
Área do Candidato. 
Mantida a resposta correta 
da questão. Argumentação 
do candidato inconsistente 
e sem fundamentação. 

 
MONITOR (A) 

 
1713267 

QUESTÃO 29 – PROVA CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS – Questiona que “a 
alternativa correta é a letra D e não a letra 
A, porque é a única que se aproxima ao 
título do ECA” 

 

INDEFERIDO 

Resposta ao candidato na 
Área do Candidato. 
Mantida a resposta correta 
da questão. Argumentação 
do candidato inconsistente 
e sem fundamentação. 

 
MONITOR (A) 

 
1702434 

QUESTÃO 29 – PROVA CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS – Questiona que “a questão 
29 não deixou claro o objetivo da pergunta, 
tornando confusa a sua interpretação” 

 

INDEFERIDO 

Resposta ao candidato na 
Área do Candidato. 
Mantida a resposta correta 
da questão. Argumentação 
do candidato inconsistente 
e sem fundamentação. 

 
 

MONITOR (A) 

 
 

1703864 
 
 

 

QUESTÃO 26 – PROVA CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS – Requer anulação da 
questão por haver duas respostas corretas. 

 

INDEFERIDO 

Resposta ao candidato na 
Área do Candidato. A 
fundamentação não vai de 
encontro com a questão 
26, argumentação sem 
lógica e inconsistente. 

 
MONITOR (A) 

 
1716925 

 
 

QUESTÃO 19 – PROVA CONHECIMENTOS 
GERAIS E ATUALIDADES – Requer nova 
revisão do gabarito, pela possibilidade de 
duas respostas corretas, baseada na 
questão nº 22. 

 

INDEFERIDO 

Resposta ao candidato na 
Área do Candidato. 
Mantida a resposta da 
questão. 

MONITOR (A) *** QUESTÃO 22 – PROVA CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

ANULADA Anulada de Ofício – 
Houve alteração da Lei. 

MONITOR (A) *** QUESTÃO 26 – PROVA CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

ANULADA Anulada de Ofício – Erro 
de digitação do nº Art. e §. 

 
 

http://www.piresdorio.go.gov.br/


 

 

 ________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Prefeitura Municipal de Pires do Rio/GO – www.piresdorio.go.gov.br – Praça Francisco Felipe Machado, nº 37 – Centro – CEP: 75.200-000 – Fone: (64) 3461-4000 

Julgamento de Recursos Gabarito Preliminar – Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019 – SME 
Página 2 de 2 

Art. 2º - O Gabarito oficial pós-recursos, estará disponível no dia 25/10/2019 nos seguintes endereços: 
www.piresdorio.go.gov.br  e www.versatilsolucoesadm.com.br. 

 
Art. 3º - O presente edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

 
 

Pires do Rio/GO, 25 de outubro de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  _________________________________________                                    ____________________________________________ 
                        CLEIDE APARECIDA VELOSO DA COSTA                                                              ADILSON DOS REIS FELIPE 
                                                  Prefeita Municipal                                                                                         Presidente da Comissão de Fiscalização  
                                        Município de Pires do Rio/GO                                                                                                Decreto nº 7.287/2019        
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