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   JULGAMENTO DE RECURSOS 

 
 Conforme Edital n° 001/2018 do Processo Seletivo de Alpinópolis/MG, a empresa organizadora 

torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Resultado/ Pontuação das Provas 

Objetivas e Prova de Títulos, divulgado em 24/09/2018, ordenados por ordem de vaga, 

conforme a seguir: 

 

INDEFERIDO 

O prazo para envio de recursos referentes ao Gabarito das Provas Objetivas foi superado no dia 
11/09/2018. 
 
O Gabarito Oficial já foi definido e alterado conforme Julgamento de Recursos divulgado em 
24/09/2018, o mesmo se encontra disponível no site. 
 

 

DEFERIDO – RETIFICA-SE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 

Retifica-se pontuação de títulos da candidata, que encaminhou os seguintes documentos para 
análise: 
 
01) Experiência profissional em Serviço Público ou Privado desde 01/02/2017 até o presente 
momento, comprovada por meio de declaração expedida pela Secretaria de Recursos Humanos 
da Prefeitura Municipal de Alpinópolis  – 0,5 pontos 
 
02) Curso de capacitação na área específica – 0,5 pontos 
 
Desta forma a candidata apresentou um total de 1,0 ponto na prova de títulos. 
 

 

INDEFERIDO 

A candidata de inscrição 1184122 encaminhou os seguintes documentos para análise: 
 
01) Certificado de Pós-Graduação – 2,0 pontos 
 
02) Cursos de capacitação na área específica com carga horária mínima de 40 h – 3,0 pontos 

Nome Inscrição Vaga 

Taciane Borges Pereira 1088013 01- Advogado CREAS - CRAS 

Nome Inscrição Vaga 

Priscila de Souza Borges 1191012 03 – Assistente Social - CRAS 

Nome Inscrição Vaga 

Eliane Maria Alves de Paula 1064037 07 – Enfermeiro - CAPS 
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Desta forma a candidata apresentou um total de 5,0 pontos na prova de títulos. 
 

A candidata Eliane responsável pelo pedido de recurso, encaminhou os seguintes documentos para 

análise: 

01) Certificado de Pós Graduação  – 2,0 pontos 
 
02) Curso de capacitação na área específica com carga horária mínima de 40 h – 0,5 pontos 
  
03) Experiência Profissional de 2014 até o presente momento comprovada por meio de declaração 
expedida pela Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Alpinópolis – 2,0 
pontos 
 

Desta forma a candidata apresentou um total de 4,5 pontos na prova de títulos. 

Certificados de Pós-Graduação são pontuados uma única vez no valor de 2,0 pontos, 

independentemente da quantidade de Especializações apresentadas pelo candidato. 

 
RECURSO REFERENTE AO GABARITO DA PROVA OBJETIVA - INDEFERIDO 
 
O prazo para envio de recursos referentes ao Gabarito das Provas Objetivas foi superado no dia 
11/09/2018. 
 
O Gabarito Oficial já foi definido e alterado conforme Julgamento de Recursos divulgado em 
24/09/2018, o mesmo se encontra disponível no site. 
 

 

INDEFERIDO 

Conforme item 8.1 do edital: 

Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, serão adotados os seguintes critérios para o 

desempate, aplicados sucessivamente: 

a) O candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme o parágrafo único do 

art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 – do Estatuto do Idoso. Persistindo o 

empate, o desempate beneficiará o candidato que, sucessivamente: 

b) entre os maiores de 60 (sessenta) anos, seja o mais idoso; 

c) obtiver maior aproveitamento na prova de Conhecimentos Específicos; 

d) obtiver maior aproveitamento na prova de Língua Portuguesa; 

 

Nome Inscrição Vaga 

Jéssica Ferreira de Melo Silvério 1094475 09 – Médico PSF 
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e) persistindo o empate será dada preferência ao candidato de idade mais elevada, considerando 

ano, mês e dia de nascimento 

Títulos não entram como critério de desempate, mas como caráter classificatório, de 

acordo com item 7.22 do Edital. 

 

 

INDEFERIDO 

O prazo para envio de recursos referentes ao Gabarito das Provas Objetivas foi superado no dia 
11/09/2018. 
 
 
O Gabarito Oficial já foi definido e alterado conforme Julgamento de Recursos divulgado em 
24/09/2018, o mesmo se encontra disponível no site. 
 

 

INDEFERIDO 

O prazo para envio de recursos referentes ao Gabarito das Provas Objetivas foi superado no dia 
11/09/2018. 
 
O Gabarito Oficial já foi definido e alterado conforme Julgamento de Recursos divulgado em 
24/09/2018, o mesmo se encontra disponível no site. 
 

 

INDEFERIDO 

O prazo para envio de recursos referentes ao Gabarito das Provas Objetivas foi superado no dia 
11/09/2018. 
 
 
O Gabarito Oficial já foi definido e alterado conforme Julgamento de Recursos divulgado em 
24/09/2018, o mesmo se encontra disponível no site. 

 

 

Nome Inscrição Vaga 

Vinícius Ribeiro Cruz 1065043 09 – Médico PSF 

Nome Inscrição Vaga 

Martha Hellena da Silva Pereira 1096705 09 – Médico PSF 

Nome Inscrição Vaga 

Luiz Augusto Lopes de Oliveira 1193159 09 – Médico PSF 
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INDEFERIDO 

O candidato, encaminhou os seguintes documentos para análise: 

 
01) Certificado de Pós-Graduação – 2,0 pontos 
 
02) Curso de capacitação na área específica com carga horária mínima de 40 h – 3,0 pontos 
  
03) Experiência Profissional – 3,0 pontos 
 

Desta forma o candidato apresentou um total de 8,0 pontos na prova de títulos. 

Certificados de Pós-Graduação são pontuados uma única vez no valor de 2,0 pontos, 

independentemente da quantidade de Especializações apresentadas pelo candidato. 

 

 

INDEFERIDO 

A candidata de inscrição 1088728 encaminhou os seguintes documentos para análise: 
 
01) Certificado de Pós-Graduação – 2,0 pontos 
 
02) Cursos de capacitação na área específica com carga horária mínima de 40 h – 0,5 pontos 
 
03) Experiência Profissional – 3,0 pontos 
 
Desta forma a candidata apresentou um total de 5,5 pontos na prova de títulos. 
 
Quanto a qualificação e cumprimento do pré-requisito exigido para a vaga, fica a critério da 
Prefeitura da cidade a decisão da contratação ou não contratação do profissional. 
 

 

INDEFERIDO – RECURSO REFERENTE AO GABARITO DAS PROVAS OBJETIVAS 

Nome Inscrição Vaga 

Emanuel Costa de Oliveira 1079974 
10 – Médico Psiquiatra 

Ambulatorial - CAPS 

Nome Inscrição Vaga 

Renato Silveira Silva 1183737 
10 – Médico Psiquiatra 

Ambulatorial - CAPS 

Nome Inscrição Vaga 

Patrícia de Pádua Pires 1088728 
10 – Médico Psiquiatra 

Ambulatorial - CAPS 
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O prazo para envio de recursos referentes ao Gabarito das Provas Objetivas 
foi superado no dia 11/09/2018. 
 
O Gabarito Oficial já foi definido e alterado conforme Julgamento de Recursos divulgado em 
24/09/2018, o mesmo se encontra disponível no site. 
 
INDEFERIDO 

 Em relação aos certificados de cursos online com carga horária de 90 minutos encaminhados 

pela candidata, conforme Edital item 7.22 para cursos de capacitação só seriam pontuados: 

Curso de Formação Continuada, Extensão e Aperfeiçoamento ministrado por Instituição 

credenciada pelo MEC com carga horária mínima de 40 horas, diretamente relacionado com 

a função a que concorre, (Foto copias autenticadas do diploma ou certidão de conclusão 

de curso), limitado a 3 (três) pontos. 

Portanto os certificados com carga horária inferior a 40 horas não foram pontuados e 

nem são cumulativos através do somatório de carga horária. 

 

INDEFERIDO 

 
O prazo para envio de recursos referentes ao Gabarito das Provas Objetivas foi superado no dia 
11/09/2018. 
 
O Gabarito Oficial já foi definido e alterado conforme Julgamento de Recursos divulgado em 
24/09/2018, o mesmo se encontra disponível no site. 

 

 
  INDEFERIDO 

Após verificar o cartão resposta, o Resultado divulgado está correto, a candidata apresentou um 

total de 32,0 pontos na Prova Objetiva sendo 12,0 pontos em Língua Portuguesa e 20,0 pontos 

em Conhecimentos Específicos.  

A candidata encaminhou os seguintes documentos para análise: 
 
 
01) Cursos de capacitação na área específica com carga horária mínima de 40 h – 2,5 pontos 
 
 

03) Experiência Profissional – 0,5 pontos 
 
Desta forma a candidata apresentou um total de 3,0 pontos na prova de títulos. 

Nome Inscrição Vaga 

Rita Raquel Freire de Melo 1065034 14 – Pedagogo - CREAS 

Nome Inscrição Vaga 

Dany Rudiele Lara 1190773 13 -  Psicólogo - CREAS 
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Certificados de cursos não relacionados a função a que o candidato concorre não são pontuados. 
 

 

INDEFERIDO 

O prazo para envio de recursos referentes ao Gabarito das Provas Objetivas foi superado no dia 
11/09/2018. 
 
O Gabarito Oficial já foi definido e alterado conforme Julgamento de Recursos divulgado em 
24/09/2018, o mesmo se encontra disponível no site. 
 

 

INDEFERIDO 

O prazo para envio de recursos referentes ao Gabarito das Provas Objetivas foi superado no dia 
11/09/2018. 
 
O Gabarito Oficial já foi definido e alterado conforme Julgamento de Recursos divulgado em 
24/09/2018, o mesmo se encontra disponível no site. 

 

 

INDEFERIDO 

O prazo para envio de recursos referentes ao Gabarito das Provas Objetivas foi superado no dia 
11/09/2018. 
 
O Gabarito Oficial já foi definido e alterado conforme Julgamento de Recursos divulgado em 
24/09/2018, o mesmo se encontra disponível no site. 

 

 

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2018 

ABSOLUTO RH 

Nome Inscrição Vaga 

Clarissa Moreira Pinheiro 1097421 13 -  Psicólogo - CREAS 

Nome Inscrição Vaga 

Beatriz Rodrigues Passos 1183863 
04 – Assistente Social – Bolsa 

Família 

Nome Inscrição Vaga 

Geiziane Alves de Paula 1191524 
04 – Assistente Social – Bolsa 

Família 


