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A empresa organizadora torna público o Julgamento de Recursos referente recursos de 

pontuação/vista de cartão resposta do Concurso Público  do Município de Rio 

Vermelho/MG – Edital nº 001/2019, recebidos no prazo de 18 até 20/11/2020, conforme a 

seguir: 

CARGO 01 – PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NIVEL I (SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO) 

1. Nº de Inscrição: 1918752 

Candidata informa que foi mesária durante as eleições, porem não há nenhum benefício 

previsto em Edital para tal situação. 

RECURSO INDEFERIDO 

 

2. Nº de Inscrição: 1906828 

 

Candidata de nº 1906828, pede recurso para analise de cartão resposta de sua 

concorrente nº 1918752, porem não há equivoco na pontuação divulgada 

RECURSO INDEFERIDO 

 

CARGO 04 – PROFESSOR DE HISTÓRIA (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO) 

 

3. Nº de Inscrição: 1942375 

Candidato diz que não recebeu o ponto referente a pós-graduação, no qual ele havia 

enviado o comprovante por SEDEX. Conforme localizador 00988304352 BR, o 

documento foi localizado e analisado pela tempestividade.  

RECURSO DEFERIDO 

 

CARGO 25 – ENFERMEIRO – BAIRRO PEDRA MENINA  

 

4. Nº de Inscrição: 1948579 

Candidato solicita revisão e visualização de cartão resposta, o qual já foi enviado para o 

mesmo pela área do candidato.  Tendo em vista que o candidato se manterá com a 

mesma classificação, pois não atingiu a nota mínima de 50% em Conhecimentos 

Específicos, como descrito no Edital, fl. 06, Item 6, subitem 6.7 e 6.7.1, que fala: 
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“6.7. Será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por 

cento) do total de pontos das provas inerentes às funções, especificadas no ANEXO III 

deste Edital. 6.7.1 Será reprovado/desclassificado o candidato que zerar qualquer prova 

ou não obtiver 50% (cinquenta por cento) dos pontos na prova de Conhecimentos 

Específicos ou Língua Portuguesa.” 

Como em seu cargo há a matéria de Conhecimentos Específicos, o candidato para ser 

aprovado, além de tirar uma nota MÍNIMA de 50% no TOTAL da prova, deverá tirar 

também no MÍNIMO 50% em Conhecimentos Específicos. 

RECURSO INDEFERIDO 

 

Cargo – 26 ENFERMEIRO CAPS 

 

5. Nº de Inscrição: 1939058 

Candidato solicita revisão e visualização de cartão resposta, o qual já foi enviado para o 

mesmo pela área do candidato.  Tendo em vista que o candidato se manterá com a 

mesma classificação, pois não atingiu a nota mínima de 50% em Conhecimentos 

Específicos, como descrito no Edital, fl. 06, Item 6, subitem 6.7 e 6.7.1, que fala: 

“6.7. Será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por 

cento) do total de pontos das provas inerentes às funções, especificadas no ANEXO III 

deste Edital. 6.7.1 Será reprovado/desclassificado o candidato que zerar qualquer prova 

ou não obtiver 50% (cinquenta por cento) dos pontos na prova de Conhecimentos 

Específicos ou Língua Portuguesa.” 

Como em seu cargo há a matéria de Conhecimentos Específicos, o candidato para ser 

aprovado, além de tirar uma nota MÍNIMA de 50% no TOTAL da prova, deverá tirar 

também no MÍNIMO 50% em Conhecimentos Específicos. 

RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 27 – FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 

 

6. Nº de Inscrição: 1934654 

Candidato solicita revisão e visualização de cartão resposta. O qual já foi enviado para o 

mesmo pela área do candidato.   

Candidatos diz a questão de nº 05 de sua prova foi anulada, e a mesma não recebeu os 

pontos, ao observar o gabarito da candidata em análise, é possível dizer que a afirmação 

feita pela mesma está incorreta, pois a candidata acertou um total de 07 questões de 

Língua Portuguesa, já incluindo a questão nº 05 que foi anulada, fazendo assim com que 

sua nota em Língua Portuguesa se mantenha com 21 pontos.  

RECURSO INDEFERIDO 
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CARGO 29 – FISIOTERAPEUTA – CENTRO DE SAÚDE 

 

7. Nº de Inscrição: 1933990 

Candidata pede anulação da questão de nº 26, a qual já foi respondida no julgamento de 

recurso na data de 17/11/2020, disponível no link: 

https://cdn.gestoreditais.com.br/edital/177/2449/0331b9eb352cc212d9c484cb4d1e04a9.p

df 

Tendo em vista que o prazo para o recurso sobre questões já foi superado, e a questão 

em analise já foi respondida e INDEFERIDA. Por estes motivos a questão de nº 26 se 

manterá com o gabarito original.  

Mantendo a candidata com a mesma pontuação como mostra cartão resposta da mesma 

em sua área do candidato. 

RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 35 – PSICOLOGO CAPS 

 

8. Nº de Inscrição: 1909304 

Candidata solicita revisão e visualização de cartão resposta. O qual já foi enviado para o 

mesmo pela área do candidato.  Tendo em vista que o candidato se manterá com a 

mesma classificação, pois não atingiu a nota mínima de 50% em Conhecimentos 

Específicos, como descrito no Edital, fl. 06, Item 6, subitem 6.7 e 6.7.1, que fala: 

“6.7. Será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por 

cento) do total de pontos das provas inerentes às funções, especificadas no ANEXO III 

deste Edital. 6.7.1 Será reprovado/desclassificado o candidato que zerar qualquer prova 

ou não obtiver 50% (cinquenta por cento) dos pontos na prova de Conhecimentos 

Específicos ou Língua Portuguesa.” 

Como em seu cargo há a matéria de Conhecimentos Específicos, o candidato para ser 

aprovado, além de tirar uma nota MÍNIMA de 50% no TOTAL da prova, deverá tirar 

também no MÍNIMO 50% em Conhecimentos Específicos. 

RECURSO INDEFERIDO 
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CARGO 46 – GARI 

 

9. Nº de Inscrição: 1912542 

Candidata solicita revisão e visualização de cartão resposta. O qual já foi enviado para o 

mesmo pela área do candidato.  Tendo em vista que o candidato se manterá com a 

mesma classificação, pois não atingiu a nota mínima de 50% em Língua Portuguesa, 

como descrito no Edital, fl. 06, Item 6, subitem 6.7 e 6.7.1, que fala: 

“6.7. Será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por 

cento) do total de pontos das provas inerentes às funções, especificadas no ANEXO III 

deste Edital. 6.7.1 Será reprovado/desclassificado o candidato que zerar qualquer prova 

ou não obtiver 50% (cinquenta por cento) dos pontos na prova de Conhecimentos 

Específicos ou Língua Portuguesa.” 

Como em seu cargo não há a matéria de Conhecimentos Específicos, é necessário uma 

nota MÍNIMA de 50% em Língua Portuguesa, além da nota MÍNIMA de 50% do valor total 

da prova. 

RECURSO INDEFERIDO 

 

CARGO 49 – SERVIÇO BRAÇAL – MANUTENÇÃO DE VIAS – SEXO MASCULINO 

 

10. Nº de Inscrição: 1910656 

Candidata solicita revisão e visualização de cartão resposta, o qual já foi enviado para o 

mesmo pela área do candidato.  Tendo em vista que o candidato se manterá com a 

mesma classificação, pois não atingiu nota MÍNIMA de 50% no geral da prova e também 

não atingiu nota mínima de 50% em Língua Portuguesa. Além de não ter marcado em 

seu gabarito a questão de nº 13 e marcou até a questão 31, sendo que em sua prova há 

apenas 30 questões. 

RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 59 – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  

 

11. Nº de Inscrição: 1920638 

Candidata solicita revisão e visualização de cartão resposta. O qual já foi enviado para o 

mesmo pela área do candidato.  Tendo em vista que o candidato se manterá com a 

mesma classificação, pois não atingiu a nota mínima de 50% em Conhecimentos 

Específicos, como descrito no Edital, fl. 06, Item 6, subitem 6.7 e 6.7.1, que fala: 

“6.7. Será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por 

cento) do total de pontos das provas inerentes às funções, especificadas no ANEXO III 
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deste Edital. 6.7.1 Será reprovado/desclassificado o candidato que zerar qualquer prova 

ou não obtiver 50% (cinquenta por cento) dos pontos na prova de Conhecimentos 

Específicos ou Língua Portuguesa.” 

Como em seu cargo há a matéria de Conhecimentos Específicos, o candidato para ser 

aprovado, além de tirar uma nota MÍNIMA de 50% no TOTAL da prova, deverá tirar 

também no MÍNIMO 50% em Língua Portuguesa. 

RECURSO INDEFERIDO 

 

Belo Horizonte, 25 de Novembro de 2020 

 

Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda 


