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          JULGAMENTO DE RECURSOS 

Conforme Edital n° 001/2018 do Processo Seletivo da Prefeitura de São Sebastião do Maranhão/MG, a 

empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Resultado das Provas 

Objetivas e teste físico, divulgado em 11/03/2019, ordenados por vaga conforme a seguir: 

 

Nome Inscrição Vaga 

Carliene Godinho 1417631 02 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

INDEFERIDO 

De acordo com Item 10 do Edital – CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

10.1. Os candidatos convocados para a contratação serão submetidos a exames médicos compostos de entrevista 

médica e exames complementares.  

10.2. O exame médico terá caráter exclusivamente eliminatório e os candidatos serão considerados aptos ou inaptos, 

assegurando o direito ao contraditório e ampla defesa. A convocação dos candidatos deficientes se dará a partir da 5ª 

vaga, até o limite legal. 

10.4. Para a efetivação da Contratação é indispensável que o candidato apresente os seguintes documentos originais 

e uma cópia simples: 

o) Comprovação de residência na micro área de atuação como ACS. 
 

A documentação será analisada no momento da contratação, desta forma, não compete a 

organizadora desclassificar nenhum candidato por este motivo, haja vista que a parte de contratação é feita 

pela Prefeitura após a homologação do certame. 

Nome Inscrição Vaga 

Janaína Godinho Inácio 1420592 02 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

INDEFERIDO 

De acordo com Item 10 do Edital – CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

10.1. Os candidatos convocados para a contratação serão submetidos a exames médicos compostos de entrevista 

médica e exames complementares.  

10.2. O exame médico terá caráter exclusivamente eliminatório e os candidatos serão considerados aptos ou inaptos, 

assegurando o direito ao contraditório e ampla defesa. A convocação dos candidatos deficientes se dará a partir da 5ª 

vaga, até o limite legal. 

10.4. Para a efetivação da Contratação é indispensável que o candidato apresente os seguintes documentos originais 

e uma cópia simples: 

o) Comprovação de residência na micro área de atuação como ACS. 
 

A documentação será analisada no momento da contratação, desta forma, não compete a 

organizadora desclassificar nenhum candidato por este motivo, haja vista que a parte de contratação é feita 

pela Prefeitura após a homologação do certame. 

Nome Inscrição Vaga 

Margeria Maria da Silva 1416239 19 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

INDEFERIDO 

De acordo com Item 10 do Edital – CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

10.4. Para a efetivação da Contratação é indispensável que o candidato apresente os seguintes documentos originais 
e uma cópia simples: 
o) Comprovação de residência na micro área de atuação como ACS. 
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A documentação será analisada no momento da contratação, desta forma, não compete a 

organizadora desclassificar nenhum candidato por este motivo, haja vista que a parte de contratação é feita 

pela Prefeitura após a homologação do certame. 

Nome Inscrição Vaga 

Paulo Vinícios de Oliveira 1420226 19 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

INDEFERIDO 

De acordo com Item 10 do Edital – CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

10.4. Para a efetivação da Contratação é indispensável que o candidato apresente os seguintes documentos originais 
e uma cópia simples: 

o) Comprovação de residência na micro área de atuação como ACS. 

A documentação será analisada no momento da contratação, desta forma, não compete a 

organizadora desclassificar nenhum candidato por este motivo, haja vista que a parte de contratação é feita 

pela Prefeitura após a homologação do certame. 

Nome Inscrição Vaga 

Breno da Silva 1420599 22 – GARI: Sexo Masculino 

 

INDEFERIDO 

O teste físico foi conduzido/monitorado por um profissional devidamente qualificado juntamente com um 

auxiliar, sendo que ambos registraram o número de voltas de cada candidato e as todas as anotações foram 

conferidas pela organizadora. 

De acordo com o Edital: 

6.13.5. Na prova de Aptidão Física os candidatos serão submetidos aos seguintes testes:  

a) Teste de corrida de resistência de dez minutos (ambos os sexos – FEMININO/MASCULINO), sendo que: 

 Serão distribuídos 60 pontos da seguinte forma: 

15 pontos para os candidatos que percorrem no mínimo de 1500 a 1600m;  

30 pontos para os candidatos que percorrem de 1601 a 1700m;  

45 pontos para os candidatos que percorrem de 1701 a 1800m e  

60 pontos para os candidatos que percorrem mais de 1801m;  

05 pontos para os candidatos que não percorrerem no mínimo 1500m. 

 

A quadra onde foi realizado o teste de corrida tinha circunferência de 80m, portanto os candidatos que 

completaram de 1 (uma) até 18 (dezoito) voltas obtiveram 05 pontos, como foi o caso do candidato, que 

percorreu 14 voltas de acordo com as anotações do avaliador, e sendo assim obteve 05 pontos. 

 

Nome Inscrição Vaga 

Douglas Rafael Godinho Inácio 1421154 22 – GARI: Sexo Masculino 

 

INDEFERIDO 

O teste físico foi conduzido/monitorado por um profissional devidamente qualificado juntamente com um 

auxiliar, sendo que ambos registraram o número de voltas de cada candidato e as todas as anotações foram 

conferidas pela organizadora. 

De acordo com o Edital: 

6.13.5. Na prova de Aptidão Física os candidatos serão submetidos aos seguintes testes:  

a) Teste de corrida de resistência de dez minutos (ambos os sexos – FEMININO/MASCULINO), sendo que: 
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 Serão distribuídos 60 pontos da seguinte forma: 

15 pontos para os candidatos que percorrem no mínimo de 1500 a 1600m;  

30 pontos para os candidatos que percorrem de 1601 a 1700m;  

45 pontos para os candidatos que percorrem de 1701 a 1800m e  

60 pontos para os candidatos que percorrem mais de 1801m;  

05 pontos para os candidatos que não percorrerem no mínimo 1500m. 

 

A quadra onde foi realizado o teste de corrida tinha circunferência de 80m, portanto os candidatos que 

completaram de 1 (uma) até 18 (dezoito) voltas obtiveram 05 pontos, como foi o caso do candidato, que 

percorreu 14 voltas de acordo com as anotações do avaliador, e sendo assim obteve 05 pontos. 

 

Nome Inscrição Vaga 

Vitor Manoel Godinho Inácio 1421134 22 – GARI: Sexo Masculino 

 

INDEFERIDO 

O teste físico foi conduzido/monitorado por um profissional devidamente qualificado juntamente com um 

auxiliar, sendo que ambos registraram o número de voltas de cada candidato e as todas as anotações foram 

conferidas pela organizadora. 

De acordo com o Edital: 

6.13.5. Na prova de Aptidão Física os candidatos serão submetidos aos seguintes testes:  

a) Teste de corrida de resistência de dez minutos (ambos os sexos – FEMININO/MASCULINO), sendo que: 

 Serão distribuídos 60 pontos da seguinte forma: 

15 pontos para os candidatos que percorrem no mínimo de 1500 a 1600m;  

30 pontos para os candidatos que percorrem de 1601 a 1700m;  

45 pontos para os candidatos que percorrem de 1701 a 1800m e  

60 pontos para os candidatos que percorrem mais de 1801m;  

05 pontos para os candidatos que não percorrerem no mínimo 1500m. 

 

A quadra onde foi realizado o teste de corrida tinha circunferência de 80m, portanto os candidatos que 

completaram de 1 (uma) até 18 (dezoito) voltas obtiveram 05 pontos, como foi o caso do candidato, que 

percorreu 21 voltas de acordo com as anotações do avaliador, e sendo assim obteve 30 pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 15 de março de 2019. 

ABSOLUTO RH CONCURSOS 


