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JULGAMENTO DE RECURSOS 

Conforme Edital n° 001/2018 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo/MG, 

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

Provas Objetivas, divulgado em 11/02/2019, ordenados por vaga: 

 

 

RECURSO INDEFERIDO 

 As questões de Informática estão dispostas do número 21 ao 30. Após conferir o gabarito da candidata, 

verificamos apenas um acerto (questão 24 – C), sendo assim a pontuação está correta. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

 O candidato obteve 8 acertos na prova de Língua Portuguesa (peso 4,0), 2 acertos em Raciocínio 

Lógico/Matemática (peso 3,0) e 5 acertos em Informática (peso 3,0). Sendo assim, temos um total de 32,0 pontos em 

Língua Portuguesa, 6,0 pontos em Raciocínio Lógico/Matemática e 15 pontos em Informática, somando 53 pontos no 

total. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

 De acordo com o item 5.5 e 5.6 do Edital o candidato que se declarasse pessoa com deficiência 

deveria encaminhar laudo médico antes do término das inscrições, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato acompanhar os prazos e todas as etapas do concurso. 

 Os candidatos com deficiência que não encaminharam o laudo médico como descrito no Edital dentro 

do prazo, concorrem normalmente a vaga de ampla concorrência. 

 Segue abaixo os itens retirados do Edital/2018 - Concurso Público - Prefeitura Municipal de Santo 

Antônio do Amparo. 

5.5. O candidato que declarar ser pessoa com deficiência deverá apresentar laudo médico, atestando a 

espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doença – CID, emitido, no máximo, 120 (cento e vinte dias) dias antes do término das 

inscrições. 

5.6. O laudo médico (original ou cópia autenticada) e cópia simples do Documento de Identidade e CPF 

deverão ser encaminhados pessoalmente ou através de procurador, através de procuração simples, em 

envelope lacrado, mediante protocolo no endereço do item 3.2, ou pelos Correios, através de SEDEX ou 

Carta Registrada, com Aviso de Recebimento, postado, impreterivelmente durante o período de inscrições, 

do dia 12/11/2018 a 12/12/2018, aos cuidados da ABSOLUTO RH: Caixa Postal: 1977, Belo Horizonte/MG - 

Nome  Inscrição Vaga 

Natali Aparecida Machado 1329803 01 - AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Nome  Inscrição Vaga 

Nalisson Silveira Santos 1328595 02 – AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Nome  Inscrição Vaga 

Flavio Augusto Borges Diogo 1328965 03 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
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CEP 30431-970. Identificar no lado externo do envelope: Concurso Público – Edital Nº CP – 5. DAS VAGAS 

RESERVADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 6 001/2018 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio do 

Amparo /MG – Laudo Médico – Nome completo, cargo, endereço e nº de inscrição. 

 5.7. O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada), por qualquer via, é de 

responsabilidade exclusiva do candidato. O Município de Santo Antônio do Amparo e a ABSOLUTO não se 

responsabilizam por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada do laudo a seu destino, devendo o 

candidato apresentar o comprovante dos Correios ou do Protocolo, em caso de ausência do nome na 

listagem a Comissão Especial Organizadora ou entrar em contato diretamente com a organizadora. 

3.17. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste EDITAL, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

3.22. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as etapas do Concurso 

Público, através da página do endereço eletrônico absolutorh.listaeditais.com.br e no quadro de avisos da 

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo.  
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
O prazo para recurso contra o gabarito já foi superado. O presente recurso deve se referir somente ao 

resultado/pontuação, ou seja a soma da pontuação obtida caso o candidato queira solicitar um revisão da mesma. 

 

 

RECURSO INDEFERIDO 
 

 O candidato obteve 7 acertos na prova de Língua Portuguesa (peso 2,0) e 17 acertos em Conhecimentos 

Específicos (peso 4,0). Sendo assim, temos um total de 14,0 pontos em Língua Portuguesa e 68,0 pontos em 

Conhecimentos Específicos, somando 82 pontos no total. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

 O prazo para recurso contra o gabarito já foi superado, este recurso deve se referir somente ao 

resultado/pontuação, ou seja, a soma da pontuação obtida caso o candidato queira solicitar uma revisão da mesma, 

entretanto, é possível verificar até mesmo por meio do anexo encaminhado a banca, que o período em questão não 

é nomeado somente como “operatório” e sim como estágio “operatório concreto”, ou, “período das operações 

concretas”. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

 O presente recurso não deve se referir a questões, uma vez que o prazo para recurso contra o gabarito já foi 

superado, entretanto, em todas as referências bibliográficas consultadas pode ser verificado que o período ou estágio 

Nome  Inscrição Vaga 

Sanges Morais dos Santos 1294610 05 – FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Nome  Inscrição Vaga 

Fabiano Pacheco Duarte 1334921 07 – OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS (PEDREIRO) 

Nome  Inscrição Vaga 

Debora Cristina de Carvalho Ferreira 1333356 09 - PEDAGOGO 

Nome  Inscrição Vaga 

Luciani Aparecida Silva 1298866 09 - PEDAGOGO 
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em questão não é nomeado somente como “operatório” e sim como “operatório concreto”, ou, “período das 

operações concretas”. 

Ressaltamos que os recursos contra o gabarito podem resultar em anulação ou alteração do mesmo, haja vista 

a necessidade para sua correção, conforme item 9.6 e 9.7 do Edital: 

9.6. Se, do exame do recurso, seja por recurso administrativo ou por decisão judicial, resultar em anulação de 

questão da prova objetiva d e múltipla escolha, os pontos correspondentes à questão anulada serão atribuídos a todos 

os candidatos, ainda que estes não tenham recorrido ou ingressado em juízo. Caso seja necessário, será retificado o 

resultado das Provas Objetivas, após análise do recurso protocolado dentro do prazo previsto do Cronograma. 

9.7. Se houver alteração do gabarito oficial, o mesmo será republicado. O gabarito ou resultado das provas, se alterado 

em função de recursos impetrados, eventualmente, poderá gerar alteração da classificação obtida inicialmente para 

uma classificação superior ou inferior, ou a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para 

a prova. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

O prazo para recurso contra o gabarito já foi superado, este recurso deve se referir somente ao 

resultado/pontuação, ou seja, a soma da pontuação obtida caso o candidato queira solicitar uma revisão da mesma, 

entretanto, é possível verificar até mesmo por meio do anexo encaminhado a banca, que o período em questão não 

é nomeado somente como “operatório” e sim como estágio “operatório concreto”, ou, “período das operações 

concretas”. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

 O prazo para recurso contra o gabarito já foi superado. O presente recurso deve se referir somente ao 

resultado/pontuação, ou seja a soma da pontuação obtida caso o candidato queira solicitar um revisão da mesma, 

entretanto a questão citada pela candidata teve pedido de recursos dentro do prazo e o mesmo foi indeferido. A 

resposta ao recurso da questão pode ser verificado por meio do site da empresa www.absolutorh.listaeditais.com.br 

em RESPOSTA AOS RECURSOS REFERENTE AO GABARITO DAS PROVAS OBJETIVAS EM 11/02/2019. 

 

RECURSO DEFERIDO 

 Os dados da candidata (data de nascimento) foram retificados conforme documento oficial de identidade com 

foto para a seguinte data: 31/12/1956. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

 A candidata obteve 9 acertos em Conhecimentos Específicos (questões 11 – C, 13 – A, 16 – D, 18 – C, 21 – B, 

23 – A, 25 – B, 26 – D E 30 – A), com peso 4,0 cada uma, totalizando 36 pontos nesta prova. 

 

 

Nome  Inscrição Vaga 

Raquel Maria Carvalho de Castro Ramos 1323583 09 - PEDAGOGO 

Nome  Inscrição Vaga 

Keila Cristina Rodrigues da Costa 1324987 10 – PROFESSOR PI 

Nome  Inscrição Vaga 

Maria José de Oliveira 1335420 10 – PROFESSOR PI 

Nome  Inscrição Vaga 

Rosani Maria de Carvalho Monteiro 1329894 10 – PROFESSOR PI 

http://www.absolutorh.listaeditais.com.br/
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RECURSO INDEFERIDO 

 A prova de Língua Portuguesa engloba as questões de 1 até 10, enquanto as de Conhecimentos Específicos são 

de 11 até 30. A candidata acertou as questões 1, 4, 6, 8, 9 e 10 de Língua Portuguesa (6 questões) e 11, 13, 15, 17, 

21, 23, 24, 28 e 30 de Conhecimentos Específicos (9 questões). 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 18 de Fevereiro de 2019 
ABSOLUTO RH 

absolutorh.listaeditais.com.br 

Nome  Inscrição Vaga 

Vania Borges Naves 1316557 10 – PROFESSOR PI 


