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JULGAMENTO DE RECURSOS 

 

Conforme Edital n° 001/2018 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Uruana de Minas/MG, a 

empresa organizadora torna público o Julgamento dos recursos referente ao Resultado/pontuação das 

Provas Objetivas, divulgado em 07/12/2018, ordenados por vaga: 

 
RECURSO INDEFERIDO 
  
 O período de recurso referente ao gabarito das provas objetivas já foi superado, este recurso deve se 
referir somente à contagem da pontuação obtida pelo candidato, entretanto todas as questões citadas no 
recurso já foram retificadas no gabarito oficial, sendo assim, foi alterada a alternativa correta da questão nº 
04 passando a ser letra “A”, a questão nº 11 manteve alternativa “D” e a nº14  a alternativa correta é letra 
“B”, disponível no site da organizadora no item: RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA O GABARITO EM 
07/12/2018. 
 A questão 14 foi retificada e a 17 foi anulada; já contando com essas considerações na apuração do 
resultado a candidata obteve 17 acertos em LÍNGUA PORTUGUESA (peso 4,0), somando 68,0 pontos e 10 
acertos em RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA (peso 3,0) somando 30 pontos. No total a candidata 
obteve 98,0 pontos na Prova Objetiva.  

 
RECURSO INDEFERIDO 
 
 A candidata obteve 4 acertos na prova de RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA (questões 12, 13, 
18 e 19), o peso da cada questão era 3,0 pontos, sendo assim a soma das pontuações está correta, 12,0 
pontos. 

 
RECURSO INDEFERIDO 
  
 O prazo para recurso referente ao gabarito das provas já foi superado, este Julgamento é somente 
referente a dúvidas na pontuação obtida pelos candidatos. As questões que foram anuladas são contadas 
como acerto/ponto para todos os candidatos, conforme Edital.  

 
RECURSO INDEFERIDO 
 
 Na prova de LÍNGUA PORTUGUESA o candidato obteve 8 acertos de peso 3,0, somando um total 
de 24,0 pontos na mesma. Destarte, após julgamento de recurso das Provas Objetivas o gabarito está 
correto, sendo que o prazo para recorrer já foi superado. 
 
 

Nome  Inscrição Vaga 

Julieta Evangelista da Silva 1249209 06 - CANTINEIRA 

Nome  Inscrição Vaga 

Simone Luiza Costa Nunes 1249163 
08 – ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA – SUPERVISOR DE ENSINO 40H 

Nome  Inscrição Vaga 

Daniel de Areda Vasconcelos 1222856 
18 – OPERADOR DE MÁQUINAS 

PESADAS CNH “D” OU “E” 

Nome  Inscrição Vaga 

Jose Erivetrio Campos de Oliveira 1213041 
18 – OPERADOR DE MÁQUINAS 

PESADAS CNH “D” OU “E” 
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RECURSO INDEFERIDO 
 
 Após conferência do gabarito verificamos que a candidata obteve 3 acertos (questões 1, 3 e 4), com 
peso 3,0 somando o total de 9,0 pontos na prova de LÍNGUA PORTUGUESA. 
 

 
RECURSO INDEFERIDO 
  
 De acordo com o item 6.8 do Edital:  
6.8. Será reprovado/desclassificado o candidato que zerar qualquer prova ou não obtiver 50% (cinquenta 
por cento) dos pontos na prova de Conhecimentos Específicos. 
 A prova de conhecimentos específicos contém 10 questões com o peso 4 cada uma. Para ser 
aprovado o candidato deveria acertar no mínimo 50% (5 questões) desta prova, porém a candidata acertou 
apenas 3 questões da prova de CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS e por este motivo foi 
reprovada/desclassificada. 
 

 

 
RECURSO DEFERIDO 
 
 Recurso referente aos Laudos Médicos deferidos, com lista de resultado divulgada a parte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 20 de Dezembro de 2018.  
 

Absoluto RH 

Nome  Inscrição Vaga 

Renata Silva Dias Martins 1215021 
19 – PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA 

II 25H 

Nome  Inscrição Vaga 

Sara Gonçalves Mota 1216200 
26 – PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA 

III H/A – LÍNGUA PORTUGUESA 

Nome  Inscrição Vaga 

Evaneide Franca de Almeida 1247350 06 - CANTINEIRA 

Nome  Inscrição Vaga 

Donizeth Rodrigues Rezende 1232241 34 – VIGIA/RONDANTE 


