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EDITAL DE JULGAMENTO DOS RECURSOS APRESENTADOS CONTRA 

RESULTADO DOS APROVADOS PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA  

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2020 – ACS E ACE 

    
 

 O município de Campina Verde/MG, através da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Processo Seletivo 
Público e Cadastro de Reserva, nomeada pelo Decreto nº 054/2020 de 27 de janeiro de 2020, 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 seguinte edital: 
 

Art. 1º - Para os candidatos que impetraram recurso contra o RESULTADO PRELIMINAR DOS APROVADOS, de acordo 
com o subitem 7.3 do Edital de Abertura nº 001/2020 da Prefeitura Municipal de Campina Verde/MG, foi feito o devido julgamento 
de cada recurso, respondido os candidatos que recorreram através da sua Área do Candidato, e fica divulgado as respostas/conclusão 
quanto às solicitações, da seguinte forma: 

 

CARGO INSCRIÇÃO PEDIDO / SOLICITAÇÃO / 
FUNDAMENTOS 

RESULTADO 
DO RECURSO 

CONCLUSÃO 

ACS – ESF Dr. 
Manoel Ribeiro 

Franco 

2022669 Candidata solicita recontagem 
dos pontos da disciplina de 
Noções Básicas de Informática, 
precisamente as questões 29 e 
30, alegando que foram passadas 
de maneira correta para o cartão-
resposta. Enviou cópia da Prova 
para comprovação. 

INDEFERIDO 
Resposta ao candidato na Área do 
Candidato. 

Feita a leitura e a recontagem dos 
pontos, corrigido novamente o 
gabarito e mantida a nota da 
candidata que marcou a alternativa 
diferente da Prova. Foi enviado o 
Espelho do Cartão-resposta para a 
candidata conferir. 

ACS – ESF Iron 
Caetano de 

Oliveira 

2022130  
 

Candidata solicita recontagem 
dos pontos da disciplina de 
Conhecimentos Específicos, 
alegando que acertou 5 questões 
e só constam 3 acertos. 

INDEFERIDO 
Resposta ao candidato na Área do 
Candidato. 

Feita a leitura e a recontagem dos 
pontos, corrigido novamente o 
gabarito e mantida a nota da 
candidata, acertou somente 3 
questões da referida disciplina. Foi 
enviado o Espelho do Cartão-
resposta para a candidata conferir. 

ACE – Campina 
Verde 

2021998 
 

Candidata solicita recontagem 
dos pontos das disciplinas de 
Língua Portuguesa e Informática, 
alegando que obteve mais acertos 
do que erros. 

INDEFERIDO 
Resposta ao candidato na Área do 
Candidato. 

Feita a leitura e a recontagem dos 
pontos, corrigido novamente o 
gabarito e mantida a nota da 
candidata, acertou somente a 
quantidade de questões já publicadas 
no resultado preliminar. Foi enviado o 
Espelho do Cartão-resposta para a 
candidata conferir. 

ACE – Campina 
Verde 

2021075 
 

Candidata solicita revisão do seu 
cartão-resposta, alegando que 
sua nota foi publicada 
incorretamente. 

INDEFERIDO 
Resposta ao candidato na Área do 
Candidato. 
Feita novamente a leitura ótica do 
cartão e o mesmo não foi lido, pelo 
motivo de marcação incorreta das 
alternativas feita pela candidata. A 
leitora ótica não conseguiu fazer a 
leitura por não estar marcada/pintada 
as alternativas de forma correta 
prevista no caderno de prova e no 
cartão resposta, invalidando quase a 
totalidade das questões. Foi enviado 
o Espelho do Cartão-resposta para a 
candidata conferir. 
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Art. 2º - A empresa Versátil Tecnologia e Serviços Administrativos, após publicar o resultado preliminar e como forma 
de demonstrar total transparência do certame, reanalisou os cartões-respostas de todos os candidatos, com novas 
leituras/correções e não foi constatado NENHUM ERRO NA CORREÇÃO PELA LEITORA. Portanto, ficam mantidas as notas 
publicadas no Edital do Resultado preliminar dos aprovados. 

 
 
Art. 3º - O Resultado final dos Aprovados  na Prova Objetiva pós-recursos, estará disponível no dia 25/09/2020 nos seguintes 

endereços: www.campinaverede.mg.gov.br  e www.versatilsolucoesadm.com.br 
 

 

Art. 4º - O presente edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

 

 
 

Campina Verde/MG, 24 de setembro de 2020. 
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