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JULGAMENTO DE RECURSOS 

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

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

Objetivas, divulgado em 11/01/2019, 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. A questão citada já foi indeferida no julgamento de recurso 

do dia 11/01/2019. 

 

 

RECURSO INDEFERIDO 

Na questão 18 a resposta correta é a alternativa “B”, a resposta marcada no cartão resposta pela candidata foi 

a “A”, sendo assim, na prova de Matemática/Raciocínio lógico a candidata obteve 1 erro, 9 acertos de peso 3,0 cada, 

somando 27 pontos. 

 

 

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. A questão citada já foi indeferida no julgamento de recurso 

do dia 11/01/2019. 

 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 O candidato obteve 4 acertos em Conhecimentos Específicos (questões 23, 24, 28 e 30), cada uma com peso 

4,0, totalizando 16,0 pontos, sendo assim, a soma das pontuações está correta. 

 

Nome  Inscrição Vaga 

Antônia Moreira da Silva 1253252 04 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Nome  Inscrição Vaga 

Cristiane Fernandes Ferreira dos Santos 1262434 04 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Nome  Inscrição Vaga 

Luciane Elize de Assis 1276235 07 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO II 

Nome  Inscrição Vaga 

Guilherme Canedo Ribeiro 1275784 08 – AUXILIAR DE SAÚDE I 
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RECURSO INDEFERIDO 
 O candidato obteve 2 erros (questões 05 e 08) e 8 acertos em Língua Portuguesa, cada questão com peso 

3,0, totalizando 24,0 pontos, sendo assim, a soma das pontuações está correta. 

 

 

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. A questão citada já foi indeferida no julgamento de recurso 

do dia 11/01/2019. 

 

RECURSO INDEFERIDO 
A candidata obteve 1 erro (questão 16, onde a mesma se encontra em branco) e 19 acertos em Língua 

Portuguesa, cada uma com peso 4,0 (19 x 4,0 = 76,0) e 10 acertos em Matemática/Raciocínio Lógico, com peso 3,0 

cada uma (10 X 3,0 = 30). Portanto a candidata obteve 106,0 pontos no total. 

 

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. A questão citada já foi indeferida no julgamento de recurso 

do dia 11/01/2019. 

 

 

 

Belo Horizonte, 17 de Janeiro de 2019. 

 Absoluto RH 

Nome  Inscrição Vaga 

Rondinelo de Oliveira Tostes 1280197 14 - MOTORISTA II – CARTEIRA “D” OU “E” 

Nome  Inscrição Vaga 

Luiz Fernando da Silva 1271618 17 – OPERADOR DE MÁQUINAS 

Nome  Inscrição Vaga 

Creusa Rodrigues Ribeiro 1273607 18 - OPERÁRIO 

Nome  Inscrição Vaga 

João Pedro Gonçalves  1252334 25 – SECRETÁRIO DE GABINETE 


