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JULGAMENTO DE RECURSOS EM 26/10/2020 

 
A empresa SEAP Consultoria & Concursos Públicos Ltda., torna público julgamento de recurso referente ao Resultado / 
Pontuação das  Provas Objetivas, incluindo pedido de vista da Folha de Resposta enviados no prazo de 20 até 22/10/2020, 

referente ao Concurso Público Edital nº 001/2019 – Prefeitura Municipal de Areado/MG, em ordem alfabética conforme a 
seguir:  
 
01* Alfredo Jose Pereira  Inscrição: 1974961   Cargo: 09 – Assistente Técnico Educacional – Secretário Escolar 

Recurso Deferido 
Retificação das notas conforme itens 6.7 e 6.7.1 do Edital. 
 
02*Aline Claudino de Castro   Inscrição:1979380     Cargo: 28 – Professor de Educação Básica – PEB IB 

Recurso Deferido 
Nota Final Retificada para 68 pontos. 
 
03*Ana Claudia Ruela Martins     Inscrição: 1968872     Cargo: 09- Assistente Técnico Educacional – Secretario Escolar 

Recurso Deferido 
Retificação das notas conforme itens 6.7 e 6.7.1 do Edital. 
 
04*Bruna Roberta de Oliveira Reis      Inscrição: 1961209      Cargo: 33 - Técnico de Nível Superior em Saúde 

Farmacêutico 
Recurso Indeferido. 
Nota final mantem-se 74 pontos. 
 
05*Carlos Alberto Negrão   Inscrição: 1973829    Cargo: 07 – Assistente Administrativo 

Recurso Deferido  
Questão retificada da letra C para letra D 
Justificativa: Houve um equívoco na divulgação do julgamento de recurso do dia 19/10/2020 pois a planilha é o local onde o 
usuário vai fazer uma tabela, planilha na verdade é um monte de células c pode colocá-los de forma desordenada, na 
diagonal, um em cima do outro, do lado, sem uma organização clara. Quando você abrir o Excel, você se depara com uma 
planilha em branco, que você vai criar uma tabela com colunas e linhas. Para você ter de fato uma tabela, você precisa 
organizar os dados, em colunas, cada coluna com um título e dados coerentes, ai sim você terá uma tabela. Desta forma, o 
recurso já havia sido julgado e agora atualizado no sistema.  
 
06 *Carlos Augusto Prado Januário   Inscrição: 1957650   Cargo: 09 – Assistente Técnico Educacional – Secretário Escolar 

Recurso Deferido 
Retificação das notas conforme itens 6.7 e 6.7.1 do Edital. 
 
07*Daniella Rita de Carvalho Souza  Inscrição: 1969414   Cargo: 16 – Especialista em educação Básica 

Recurso Deferido 
Retificação das notas conforme itens 6.7 e 6.7.1 do Edital. 
 
08 *Eliane Oliveira Machado   Inscrição:1980609    Cargo: 32 – Técnico de Nível Superior em Superior Assistente Social 

Recurso Indeferido 
Mantem-se Gabarito. Embora a fase de recurso de questões objetivas tenha sido superado a banca reitera que as opções 
“A”, “B” e “C” tratam-se de direito do(a) assistente social. A única opção referente ao enunciado, ou seja, do dever do(a) 
assistente social, é a letra “D”. 
 
09 *Everaldo de Paulo Gonçalves   Inscrição: 1958068     Cargo: 15 - Controlador Geral 

Recurso deferido 
Nota alterada para 48 pontos. 
 
10*Fanyelle Aparecida Rodrigues da Silva Tomáz   Inscrição: 1963700   Cargo:13 - Auxiliar de  

Serviços de Educação Básica  
Recurso indeferido 
Mantem-se Gabarito. Embora a fase de recurso de questões objetivas tenha sido superado a banca reitera que A questão de 
número 19 pede a Classe de palavras a que pertencem as palavras "Tristeza" e "Tinta", que tratam-se, respectivamente, de 
SUBSTANTIVO e SUBSTANTIVO. A palavra "fresca", apesar de restringir o substantivo "tinta", está em menor evidência. Se 
falamos: "Só restou no muro tristeza e fresca", temos algo incompreensível. Assim, fica claro que o SUBSTANTIVO "tinta" é 
parte essencial da frase. 
Portanto, a melhor resposta para a questão continua sendo letra C - SUBSTANTIVO e SUBSTANTIVO. 
 
11* Fernanda Bacule Ferreira Souza   Inscrição: 1976576    Cargo: 28 – Professor de educação básica – PEB IB 

Recurso Indeferido 
Prazo para recurso referente aos gabaritos das provas objetivas já foi superado, conforme Cronograma. 
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12*Fellipe Miranda da Silva    Inscrição: 1981593   Cargo: 07 Assistente Administrativo 

Recurso Deferido  
Questão retificada da letra C para letra D ( incluindo para os cargos de nº 01 e 09)  
Justificativa: Houve um equívoco na divulgação do julgamento de recurso do dia 19/10/2020, pois a planilha é o local onde o 
usuário vai fazer uma tabela, planilha na verdade é um monte de células c pode colocá-los de forma desordenada, na 
diagonal, um em cima do outro, do lado, sem uma organização clara. Quando você abrir o Excel, você se depara com uma 
planilha em branco, que você vai criar uma tabela com colunas e linhas. Para você ter de fato uma tabela , você precisa 
organizar os dados, em colunas, cada coluna com um título e dados coerentes, ai sim você terá uma tabela. Desta forma, o 
recurso já havia sido julgado e agora atualizado no sistema.  
 
13* Girleny Freire De Jesus   Inscrição: 1958215   Cargo: Secretário Geral da Prefeitura 

Recurso Indeferido 
Documentação Comprobatória enviada à Comissão Supervisora. 
 
14*Gisele Cristina Oliveira Santos Domingues   Inscrição: 1972866  Cargo:32 – Técnico de Nível Superior em Saúde 

Recurso Indeferido 
As respostas aos recursos já foram divulgadas no dia 19/10/2020 sendo que já houve análise pela banca, das questões 
17,18 e 20. 
 
15*Gilmar Júlio da Silva   Inscrição: 19577727   Cargo: 08- Assistente Financeiro e Contábil 

Recurso Indeferido. 
Mantem-se gabarito divulgado.  
 
16*Gilza Aparecida Leite Reis   Inscrição: 1961930   Cargo: 14 – Auxiliar de serviços Gerais 

Recurso Indeferido 
Questão mantem-se anulada. 
 
17*Iuri Lemos Gouvea de Andrade Soares    Inscrição: 1981589   Cargo: 07 Assistente Administrativo 

Recurso Deferido  
Questão retificada da letra C para letra D ( incluindo para os cargos de nº 01 e 09) 
Justificativa: Houve um equívoco na divulgação do julgamento de recurso do dia 19/10/2020, pois a planilha é o local onde o 
usuário vai fazer uma tabela, planilha na verdade é um monte de células c pode colocá-los de forma desordenada, na 
diagonal, um em cima do outro, do lado, sem uma organização clara. Quando você abrir o Excel, você se depara com uma 
planilha em branco, que você vai criar uma tabela com colunas e linhas. Para você ter de fato uma tabela , você precisa 
organizar os dados, em colunas, cada coluna com um título e dados coerentes, ai sim você terá uma tabela. Desta forma, o 
recurso já havia sido julgado e agora atualizado no sistema.  
 
18*Jéssica Oliveira da Silva    Inscrição 1976536      Cargo 28 - Professor de Educação Básica PEBI B  

Recurso Indeferido  
Resposta: A alternativa B, de que fala o(a) candidato(a) em seu recurso, está CORRETA. Nela se afirma: "Utiliza-se da 
norma padrão e de suas variações." As variações à norma padrão contêm todas as outras formas de linguagem: variação 
regional, etária, histórica, social, gírias e jargões, dentre outras. Há várias vozes no texto, presentes nos diferentes excertos 
que o compõem, e que utilizam formas de linguagem diferentes. No excerto "Alongamento e Pilates - Namu Pilates", por 
exemplo, há uso da linguagem formal. Já no excerto "Dança e Zumba - Mete dança" há uso de gírias e linguagem informal. 
Dessa forma, o gabarito permanece letra C, sendo essa a única alternativa que responde CORRETAMENTE à questão. 
 
19*Kelle Moreira de Oliveira    Inscrição: 1959357    Cargo: 34 - Técnico Nível Superior em Saúde Fisioterapia 

Recurso Deferido  
Sistema já atualizado conforme item 6.7.1. 
 
20*Laura Andrade Viana     Inscrição: 1963985        Cargo: 07 – Assistente Administrativo 

Recurso Deferido 
Pontuação retificada para 65 pontos. 
 
21*Leandro Ferreira Pereira     Inscrição:1982348     Cargo: 09- Assistente Técnico Educacional – Secretario Escolar 

Recurso Deferido 
Questão retificada da letra C para letra D ( incluindo para os cargos de nº 01 e 09) 
Justificativa: Houve um equívoco na divulgação do julgamento de recurso do dia 19/10/2020, pois a planilha é o local onde o 
usuário vai fazer uma tabela, planilha na verdade é um monte de células c pode colocá-los de forma desordenada, na 
diagonal, um em cima do outro, do lado, sem uma organização clara. Quando você abrir o Excel, você se depara com uma 
planilha em branco, que você vai criar uma tabela com colunas e linhas. Para você ter de fato uma tabela , você precisa 
organizar os dados, em colunas, cada coluna com um título e dados coerentes, ai sim você terá uma tabela. Desta forma, o 
recurso já havia sido julgado e agora atualizado no sistema.  
 
22*Leonardo Manoel Reis Pinheiro   Inscrição: 1981600    Cargo: 34 – Técnico Nível Superior em Saúde Fisioterapia 

Recurso Indeferido 
Notas e classificação divulgada no site estão corretas.  



 

3 
 

 
23*Lidia de Fátima Andrade Peraro    Inscrição: 1971530   Cargo: 32 – Técnico de Nível Superior em Saúde Assistente 

Social 
RECURSO INDEFERIDO. 
É mister salientar que o teor do recurso trata de assunto já esgotado. O período de recurso em tela é quanto à pontuação 
(resultado) e não quanto à questão de prova. Não obstante, a Banca passa ao exame do mérito do recurso, qual seja: O erro 
no enunciado da questão ficou evidenciado. A questão versa sobre o art. 9º da Lei n. 11.340/2006. A única opção não 
condizente com o referido ato normativo é a letra “C”. Assim, o enunciado, equivocadamente, solicitou ao(à) candidato(a) que 
marcasse a opção correta. Diante do exposto, a questão encontra-se sem opção de resposta, tendo em vista que o gabarito 
aceita apenas uma marcação. 
Diante do exposto, o recurso não será admitido, mantendo-se a anulação da questão 25. 
 
24*Lucas Felipe Batista      Inscrição: 1972026     Cargo: 9 - Assistente Técnico Educacional - Secretário Escolar 

Recurso deferido 
Nota final retificada para 53 pontos. 
 
25*Lucas Fernandes Tranches      Inscrição: 1974670           Cargo: 22 – Motorista – (CNH D) 

Recurso Indeferido. 
Candidato errou a questão nº 20 em seu cartão de resposta, mantem-se a mesma nota. 
 

26*Marcelo Borba    Inscrição: 1980272    Cargo: 22 - Motorista ( CNH D) 
Recurso Indeferido 
Conforme julgamento de recurso do dia 19 de Outubro de 2020 já foi retificado, conforme o link: 
https://cdn.gestoreditais.com.br/edital/177/2496/fd2a763a99cd6eec14e29c5fb9b957a2.pdf 
 
 
27*Mariane Gabriela Caldas       Inscrição: 1980886       Cargo: 36 – Técnico em construção Civil 

Recurso Indeferido 
Gabarito mantem-se o mesmo conforme julgamento de recursos.  
 
28*Maxciel Aparecido Pontes        Inscrição: 1983150       Cargo: 09 – Assistente Técnico Educacional – Secretário Escolar 

               Recurso Deferido. 
          Gabarito retificado para 97 pontos. 

 
29*Paula Cristina Martins   Inscrição:1962923   Cargo: 07 Assistente Administrativo 

Recurso Deferido  
Questão retificada da letra C para letra D ( incluindo para os cargos de nº 01 e 09) 
Justificativa: Houve um equívoco na divulgação do julgamento de recurso do dia 19/10/2020, pois a planilha é o local onde o 
usuário vai fazer uma tabela, planilha na verdade é um monte de células c pode colocá-los de forma desordenada, na 
diagonal, um em cima do outro, do lado, sem uma organização clara. Quando você abrir o Excel, você se depara com uma 
planilha em branco, que você vai criar uma tabela com colunas e linhas. Para você ter de fato uma tabela, você precisa 
organizar os dados, em colunas, cada coluna com um título e dados coerentes, ai sim você terá uma tabela. Desta forma, o 
recurso já havia sido julgado e agora atualizado no sistema.  
 
29*Raquel Emilia Cassiano     Inscrição: 1959355     Cargo: 32 – Técnico de Nível Superior em Saúde Assistente Social 

Recurso Indeferido 
Prazo para recurso referente aos gabaritos das provas objetivas já foi superado. 
 
30*Regiane Maria Silveira     Inscrição: 1956711    Cargo: 15 – Controlador Geral 

Recurso Indeferido  
Recurso já respondido no julgamento de recursos do dia 19/10/2020. 
 
31*Sirlei Martins Ferreira         Inscrição: 1960141     Cargo: 28 - Professor de Educação Básica - PEB IB 

Recurso deferido 
Nota final alterada para 34 pontos. 
 
32*Sandra Elias de Oliveira Leite   Inscrição: 1974858   Cargo: 16 – Especialista em Educação Básica  

Recurso Indeferido 
Na parte de conhecimentos específicos a candidata acertou 4 questões, fazendo assim com que sua nota final permaneça a 
mesma. 
 
33*Seomara Aparecida Gonçalves Prado   Inscrição: 1981124     Cargo: 10 – Assistente Técnico Educacional – Secretário 

Escolar 
Recurso Deferido 
Retificação das notas conforme itens 6.7 e 6.7.1 do Edital. 
 
 

https://cdn.gestoreditais.com.br/edital/177/2496/fd2a763a99cd6eec14e29c5fb9b957a2.pdf
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34*Silvania Aparecida Matias   Inscrição: 1979086      Cargo: 17 – Fiscal Municipal 

Recurso Indeferido 
Prazo para recurso referente aos gabaritos das provas objetivas já foi superado. 
 
35*Tamires Menzanoti Fugi           Inscrição: 1982802      Cargo: 09 – Assistente Técnico Educacional – Secretário Escolar 

Recurso Deferido. 
Retificação das notas conforme itens 6.7 e 6.7.1 do Edital. 
Questão retificada da letra C para letra D ( incluindo para os cargos de nº 01 e 09) 
Justificativa: Houve um equívoco na divulgação do julgamento de recurso do dia 19/10/2020, pois a planilha é o local onde o 
usuário vai fazer uma tabela, planilha na verdade é um monte de células c pode colocá-los de forma desordenada, na 
diagonal, um em cima do outro, do lado, sem uma organização clara. Quando você abrir o Excel, você se depara com uma 
planilha em branco, que você vai criar uma tabela com colunas e linhas. Para você ter de fato uma tabela, você precisa 
organizar os dados, em colunas, cada coluna com um título e dados coerentes, ai sim você terá uma tabela. Desta forma, o 
recurso já havia sido julgado e agora atualizado no sistema.  
 

36*Tamyris Meiri Tassote Teodoro      Inscrição: 1959205    Cargo: 11 - Auxiliar Administrativo  

Recurso Deferido. 
Gabarito Retificado, nota da matéria de Língua Portuguesa 24 pontos, nota total: 42 pontos. 
 
 
 

Belo Horizonte, 26 de Outubro de 2020 
 

Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda  

 
(31) 3261 1194 


