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JULGAMENTO DE RECURSOS 

Conforme Edital n° 001/2019 do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Carmo da 

Mata, a empresa organizadora torna público o Julgamento dos Recursos referente ao 

Recurso Prova de Títulos/resultado final divulgado em 25/11/2019, ordenado por 

emprego público. A empresa também torna pública a RETIFICAÇÃO de julgamento de 

recurso do dia, conforme a seguir: 

 
 

QUESTÃO 23 – RECURSO DEFERIDO  

Houve um equivoco na divulgação da resposta dos recursos divulgados no dia 

12/11/2019. Dentro do escopo do enunciado da questão, conforme já adicionado no 

Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós Vacinação, a gelatina 

como alimento alérgeno a uma pessoa, não constitui impeditivo para receber a dose da 

vacina Tríplice Viral, em caso de ausência do componente gelatina na estrutura da vacina. 

Pois o próprio manual descreve em caráter assertivo, os diversos tipos de cepas que 

podem compor a vacina mencionada, como variáveis relativas e não em cunho absoluto, 

a depender do fabricante. 

 

QUESTÃO ANULADA. 
 

 

RECURSO INDEFERIDO 
A candidata solicitou revisão da pontuação de títulos. O curso de especialização é de 
outra área que difere do cargo pleiteado. Prêmio recebido, graduação (que já era requisito 
básico) e contagem de tempo de serviço. Por estarem em desacordo com o item 6.13.1 
do Edital não foram somados a pontuação total. 
 

 

RECURSO DEFERIDO 

Conforme o julgamento de recursos do dia 25/11/2019 a questão n°29 do emprego 

público “Psicólogo PAIF” foi anulada, todavia a prova “Psicólogo NASF” com a mesma 

Nome Inscrição Emprego público  

1) Joana D’arc Candida da Silva  1710261 
11- ENFERMEIRO 

 

2) Sandra Vieira Ribeiro  1696425 
 

13- NUTRICIONISTA 

 

3) Mariana da Silveira LIma  1697688 

20 – PSICÓLOGO NASF 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE) 
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questão não teve anulação no mesmo dia. Devido a tal fato, a questão n° 29 do emprego 

público 20 – Psicólogo NASF (Secretaria Municipal de Saúde) foi anulada. 

 

 

QUESTÃO 24 – RECURSO DEFERIDO 

Houve um equivoco na divulgação da resposta dos recursos divulgados no dia 

12/11/2019. Conforme versado no Guia de Vigilância em Saúde 2019, o esquema vacinal 

da varicela compreende as seguintes recomendações a seguir: 

- Crianças aos 15 meses de idade está indicada preferencialmente receber a dose única 

da Tetraviral, estas devem receber a administração de dose única da vacina tetraviral 

(DU), que corresponde à segunda dose da vacina tríplice viral e à primeira dose da vacina 

varicela. A vacina tetraviral pode ser administrada até os 4 anos, 11 meses e 29 dias de 

idade. Após esta faixa etária, completar o esquema com a vacina tríplice viral. As vacinas 

tríplice viral e varicela (monovalente) podem ser utilizadas em substituição à tetraviral, 

quando houver indisponibilidade desta vacina. Conclui-se então que a questão enseja 

mais de 1(uma) resposta correta. 

QUESTÃO ANULADA. 
 

 

QUESTÃO 24 – RECURSO DEFERIDO 

Houve um equivoco na divulgação da resposta dos recursos divulgados no dia 

12/11/2019. Conforme versado no Guia de Vigilância em Saúde 2019, o esquema vacinal 

da varicela compreende as seguintes recomendações a seguir: 

- Crianças aos 15 meses de idade está indicada preferencialmente receber a dose única 

da Tetraviral, estas devem receber a administração de dose única da vacina tetraviral 

(DU), que corresponde à segunda dose da vacina tríplice viral e à primeira dose da vacina 

varicela. A vacina tetraviral pode ser administrada até os 4 anos, 11 meses e 29 dias de 

idade. Após esta faixa etária, completar o esquema com a vacina tríplice viral. As vacinas 

tríplice viral e varicela (monovalente) podem ser utilizadas em substituição à tetraviral, 

quando houver indisponibilidade desta vacina. Conclui-se então que a questão enseja 

mais de 1(uma) resposta correta. 

QUESTÃO ANULADA. 

Belo Horizonte, 29 de Novembro de 2019. 

SEAP Consultoria & Concursos Públicos Ltda. 

4) Aline Oliveira Costa  1710763 
31- AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE – ESF (VÁRZEA) 

5) Sirlene Aparecida das 

Graças Serafim 
1696270 

31- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

– ESF (VÁRZEA) 


