
 

JULGAMENTO DE RECURSOS 
 

Conforme Edital n° 001/2018 do Concurso Público de Cachoeira da Prata/MG, a empresa organizadora 
torna público o Julgamento dos Recursos referente ao Resultado das Provas Objetivas, divulgado em 
07/06/2018, ordenados por ordem de cargo, conforme a seguir: 

 

Nome Inscrição Cargo 

Isabella Pontes Ferreira 956100 11 – Enfermeiro ESF 40 hrs 

 
 

INDEFERIDO 
 

Após verificar o cartão resposta, a pontuação divulgada está correta. Sendo assim, a candidata fez um total de 18 
pontos em Língua Portuguesa e 32 pontos em Conhecimento Específico, totalizando 50 pontos. 

 

Nome Inscrição Cargo 

Monica de Castro Raposo 955356 18 – Fisioterapeuta NASF 

 
INDEFERIDO 
 
Conforme item 6.11. DA PROVA DE TÍTULOS – Edital Processo Seletivo de Cachoeira da Prata/ MG: 
 
 6.11.7 - Os Títulos/Certificados autenticados em cartório deverão ser enviados no prazo previsto no 
Cronograma (22/05/2018), constando no envelope: Processo Seletivo – Ref. Prefeitura Municipal de Cachoeira 
da Prata – Prova de Títulos, o nome do candidato, nome do concurso, n° de inscrição, vaga pretendida. 
 
Desta forma, não serão aceitos títulos enviados após superado o prazo determinado no cronograma do Processo 
Seletivo. 

 

Nome Inscrição Cargo 

Camilla Rodrigues Yagi     954850 33 – Psicólogo CRAS 40 hrs 

 
INDEFERIDO 
 
Conforme item 8. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE – Edital Processo Seletivo de 
Cachoeira da Prata/ MG: 
 

8.1.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 – o 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;  
e) persistindo o empate será dada preferência ao candidato de idade mais elevada, considerando ano, 
mês e dia de nascimento. 
 

Ou seja, o resultado divulgado está correto uma vez que avalia-se primeiro a nota da prova objetiva 
que tem o peso maior e posteriormente na hipótese de empate, os critérios de desempate.  



 
A candidata havia conseguido uma pontuação total de 57 pontos na prova objetiva; com a pontuação 
de títulos a mesma se manteve empatada com as candidatas do 2º e 3º lugares respectivamente, 
entretanto o primeiro tópico avaliado para critérios de aprovação é a nota da Prova Objetiva.  

 

Nome Inscrição Cargo 

Karolina Marley Santos Amaral 957537 35 – Servente de obras e Serviços 

 
INDEFERIDO 
 
Conforme item 6.11. DA PROVA DE TÍTULOS – Edital Processo Seletivo de Cachoeira da Prata/ MG: 
 
Somente foram aceitos títulos para vagas de nível superior. 
 
 
 

 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2018 

SEAP Consultoria e Concursos Públicos 

seapconcursos.listaeditais.com.br 
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