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Prefeitura Municipal de São Sebastião do Maranhão/MG 

 

A empresa Seap Consultoria & Concursos Públicos torna público o julgamento de recursos 

referente à pontuação das Provas Objetivas e pedido de vista de Cartão Resposta, referente o 

Edital de CP nº 001/2019, conforme a seguir: 

07 - CADASTRADOR/ DIGITADOR – BOLSA FAMÍLIA 

2027075 – Alexandre Gomes de Carvalho 

Candidato pede vista de cartão resposta dele e de sua concorrente, a qual está com 

classificação superior a ele, mesmo ambos alcançando o mesmo aproveitamento de prova. A 

candidata concorrente a ele ficou em segundo lugar, enquanto o mesmo ficou em terceiro, 

pois como descrito no Edital fls. 08, item 8: “ DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE”, 

diz assim:  

“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) obtiver maior aproveitamento na prova de Matemática/Raciocínio Lógico;  

f) obtiver maior aproveitamento na prova de Informática;  

g) persistindo o empate será dada preferência ao candidato de idade mais elevada, 

considerando ano, mês e dia de nascimento.” 

Como neste caso em específico, ambos com as mesmas notas, o candidato que tiver a idade 

mais elevada terá a preferência. Conforme divulgado no resultado final em 08/12/2020, o 

candidato obteve: 32 pontos em Língua Portuguesa, 21 pontos em Matemática e 18 pontos 

em Informática, no total de 71 pontos, com deferimento de vista do Cartão Resposta. A 

empresa enviará cópia do Cartão Resposta de ambos à Administração, esclarecendo ao 

participante que a correção é feita através de Leitura Ótica.    
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14 - ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

1977370 – Adir Flavio de Carvalho Jardim  

Conforme divulgado no resultado final em 08/12/2020, o candidato obteve: 21 pontos em 

Língua Portuguesa, 27 pontos em Matemática e 20 pontos em Conhecimentos Específicos, no 

total de 68 pontos, com deferimento de vista do Cartão Resposta. 

 

21 - MEDICO ESF 

 

2027001 – Alisson Fernando dos Santos 

Conforme descrito no Edital fls. 06 – Item 6. DAS PROVAS, está descrito assim: “6.7. Será 

aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do total 

de pontos das provas inerentes aos cargos públicos especificados 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 seja, o candidato que não alcançar MINIMAMENTE 50% em Conhecimentos Específicos, e 

50% na média geral da prova será reprovado.  

No cargo 21 – Médico ESF, como descrito no Edital fls. 28, a matéria de Conhecimento 

Específico teve 10 questões com peso 4, ou seja valia um total de 40 pontos, e para uma 

aprovação, além do candidato precisar de 50 pontos na média geral no cargo em análise ele 

precisa de MINIMAMENTE 20 pontos em Conhecimentos Específicos. 

Conforme divulgado no resultado final em 08/12/2020, o candidato obteve: 30 pontos em 

Língua Portuguesa, 24 pontos em Matemática e 16 pontos em Conhecimentos Específicos, no 

total de 70 pontos, com deferimento de vista do Cartão Resposta. 

 

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2020 

 

Seap Consultoria & Concursos Públicos Ltda  


