
 
 

Prefeitura Municipal de SOMBRIO / SC 
Processo Seletivo 002/2018 (SAÚDE)  
Análise de Recursos dos Resultados 

 
  

Recurso Questionamento 01 

Status: Indeferido 

Número das Inscrições: 1049927 e 1058991 

Questionamento dos Candidatos: 

As candidatas solicitam informações acerca da publicação de todas as notas dos cadernos de 

prova e não apenas dos 3 que servem para critério de desempate, além de também 

questionarem sobre a pontuação referente a questão 14 anulada (de atualidades e dados 

histórico). As requerentes também afirmam que alguns candidatos não possuem o curso 

exigido para atuar no cargo. 

Resposta ao Recurso: 

A banca organizadora, após analisar os questionamentos das requerentes informa que o pleito 

não procede. Nota-se rapidamente que as candidatas ignoram diversas informações expostas 

em edital. Para uma melhor formatação das diversas requisições, as respostas seguem abaixo 

em três itens distintos: 

1. Quanto à questão 14 anulada, informa-se que todos os candidatos receberam a 

pontuação conforme item 11.6 do edital 002/2018. 

2. Quanto aos critérios de desempate,  informa-se que a classificação segue rigorosamente 

o disposto no item 10 do edital, que explica todas as informações e critérios, assim como 

regras para composição da classificação do certame, o fato da pontuação de um dos 

cadernos não estar impresso na classificação, não significa que há ou não ocultação de 

informação e sim que segue rigorosamente o que está em edital, e que todo candidato 

participante do certame não pode alegar desconhecimento conforme item 13.1 do 

documento.  Observa-se que do modo como fora exposto, inclusive, se torna fácil deduzir 

quais questões de atualidades, por exemplo, qualquer um dos candidatos acertou ou 

não, portanto não há razões plausíveis que possam causar dúvidas ou questionamentos 

neste sentido  

3. Em relação aos candidatos não possuírem algum dos requisitos do cargo, informa-se 

que basta verificar os itens 13.5, 13.6, 13,7 que suas dúvidas já serão sanadas. Porém 

ainda existem diversos outros pontos do edital 002/2018 que informam sobre as 

exigências e falta de cumprimento destas. Verificar os itens: 5.1, 5.2, 5.3 (com ênfase) e 

também o 12 (na íntegra). 

Observa-se também que a qualquer tempo os candidatos deverão comprovar que atendem todas 

as exigências do edital, neste caso específico, o candidato que no momento da contratação não 

apresentar todos os requisitos do cargo conforme edital, errata e leis, deverá ser impedido de 

assumir a vaga, assim como eliminado do certame pelo órgão contratante. Todos os candidatos 

deverão estar atentos também as possíveis contratações de candidatos classificados na prova 

objetiva e que não atenderem todos os requisitos para admissão no cargo. 

 

 

 

 



 

Recurso Questionamento 02 

Status: Indeferido 

Número das Inscrições: 1049763, 1049797, 1049839, 1049886, 1049893, 1049986, 1050089, 

1050097, 1050812, 1051053, 1052298 

Questionamento dos Candidatos: 

Os requerentes afirmam que existem candidatos que não moram no bairro em que se 

inscreveram, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, e por isso devem ser 

desclassificados imediatamente. Além disto, segundo os solicitantes, há candidatos que não 

possuem o curso exigido na lei 11.350, como um dos requisitos do cargo. 

Resposta ao Recurso: 

Ao analisar todas as solicitações dos candidatos requerentes, informa-se que esta exigência 

será observada na contratação, e caso não sendo atendida, o candidato deverá ser 

imediatamente eliminado do certame, pelo contratante, neste caso o Município de Sombrio. 

Todos os requisitos precisarão ser comprovados no momento da admissão, tanto residir no 

bairro desde o momento da publicação do edital de processo seletivo até possuir o curso 

exigido na lei 11.350.  

Observa-se alguns itens do edital que comprovam tal situação, são eles: 5.1, 5.2 e 5.3, assim 

como todo o item 12. Também precisam ser levados em consideração, os itens 13.5, 13.6 e 

13.7 que deverão ser atendidos. Neste interim, na fase de admissão, ocorrerá a entrega de 

documentos comprobatórios, e nesta fase qualquer candidato classificado poderá ser eliminado 

caso não apresentar os mesmos. Vale reforçar que todos os candidatos deverão estar atentos 

as publicações oficiais do município informando os contratados. 

Portanto recurso indeferido, devido a fase de entrega de documentos e contratação não ter 

iniciado ainda. 

 

 

Recurso Questionamento 03 

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1049869 

Questionamento do Candidato: 

O Candidato solicita verificação da correção das classificações, pois acredita haver incorreções 

que beneficiam candidatos nas notas e classificação publicadas 

Resposta ao Recurso: 

Ao verificar os resultados e correções efetuadas, informa-se que não houve equívocos 

encontrados nas correções originais. Todos os cartões foram submetidos novamente a correção 

eletrônica e não foram encontradas diferenças. Deste modo, por não encontrar erros, informa-se 

que o recurso foi indeferido e resultados seguem mantidos 

 

 

 

 



Recurso Questionamento 04 

Status: Deferido 

Número da Inscrição: 1049933 e Comissão do Processo Seletivo 

Questionamento do Candidato: 

O Candidata solicita verificação da correção da classificação, pois afirma que acredita haver 

incorreções que beneficiam outros candidatos nas notas e classificação publicadas. Informa-se 

que a comissão do processo seletivo, após reclamações de outros candidatos sobre o mesmo 

assunto solicita apuração das informações e dados. 

Resposta ao Recurso: 

Ao verificar os resultados e correções efetuadas automaticamente, informa-se que, infelizmente 

um equívoco técnico foi encontrado na correção eletrônica original, ocasionando assim na 

incorreção de dois cartões resposta de candidatos que prestaram a prova para Agente 

Comunitário de Saúde no bairro São José. Tal erro se deu inicialmente, por uma falha na 

digitalização de dois cartões, onde ao fazer a importação das imagens para o software de 

correção, acabou sendo processado de forma incorreta, somando assim 2,5 pontos a mais para 

cada candidato equivocadamente. 

Deste modo, informa-se que o pleito procede, e que haverá mudança na classificação final. A 

banca organizadora pede desculpas pelo equívoco e agradece aos solicitantes pela observação. 

Também informa que toda a equipe preza pela transparência e igualdade de condições entre 

todos os candidatos e que qualquer equívoco, a qualquer tempo será corrigido caso seja 

constado. 

 

Recurso Questionamento 05 

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1055244 

Questionamento do Candidato: 

O Candidato solicita revisão da classificação parcial, afirmando que possui maior idade do que o 

candidato a sua frente (em 5º lugar) e a mesma pontuação, mas está atrás na classificação (em 

6º lugar) 

Resposta ao Recurso: 

Ao analisar os resultados, conclui-se que o pleito não procede, pois os critérios de desempate 

não são levados em consideração pelo requerente. A classificação segue rigorosamente o 

disposto no item 10.2 do edital, quanto aos critérios de desempate onde se lê:  

10.2  No caso de empate na classificação terá preferência para a nomeação, sucessivamente, o 
candidato que: 
10.2.1 Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados até o último dia da inscrição 
neste Concurso Público, de acordo com o previsto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003 e alterações – Estatuto do Idoso. 
10.2.2 Para os demais Cargos 

a) Obtiver maior pontuação (número de acertos) na prova de Conhecimentos Específicos do 
Cargo; 

b) Obtiver maior pontuação (número de acertos) na prova de Leis da Área da Saúde; 
c) Obtiver maior pontuação (número de acertos) na prova de Língua Portuguesa; 
d) Obtiver a maior idade; 

 

Portanto recurso indeferido 

 

 



 

 

Recurso Questionamento 06 

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1051946 

Questionamento do Candidato: 

Candidato se insurge quanto a classificação e questiona lisura do certame em questão 

Resposta ao Recurso: 

Ao analisar o recurso, destaca-se que o pleito não procede, pois os processos realizados por 

esta empresa são cobertos de lisura e transparência, estando há muitos anos no mercado, e 

sendo reconhecida pela sua idoneidade. 

Em que pese o inconformismo apresentado pelo candidato, verifica-se que a insurgência é 

totalmente desacompanhada de prova capaz de causar qualquer suspeita ao processo em tela, 

tratando-se, bem da verdade, de uma opinião pessoal do candidato, e não de fatos técnicos que 

pudessem corroborar com tal situação hipotética inferida pelo requerente. 

Destaca-se que todos os procedimentos operacionais e técnicos são feitos de forma imparcial e 

que, em nenhum momento, entra no mérito de quais são os possíveis candidatos aprovados ou 

não nos certames em que realiza, apenas são processadas as informações e dados, e em 

seguida são publicadas de forma neutra. 

 

 

Recurso Questionamento 07 

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1065778 

Questionamento do Candidato: 

Candidata solicita revisão da correção de seu cartão resposta, afirmando ter obtido 19 acertos e 

não 18 conforme publicado 

Resposta ao Recurso: 

Ao analisar a correção feita e o próprio cartão resposta requerente, a banca rapidamente chegou 

a conclusão de que nenhum equívoco foi encontrado, pois a candidata errou duas questões 

(Nº10 assinalou “D” e deveria ser “C” e Nº18 onde assinalou “E” e deveria ser “A”. Portanto 

correção está correta. As questões anuladas foram somadas a nota final. 

OBS: Informamos que uma cópia digitalizada do cartão resposta do requerente poderá ser disponibilizado 
junto a comissão do processo seletivo na Prefeitura de Sombrio para sua visualização pessoalmente 
apenas, por motivos de lisura e segurança do certame, caso deseje, basta apenas solicitar pelo e-mail 
suporte@psconcursos.com.br. Informamos que nenhum documento ou cópia é enviado por e-mail. 

 

 

 

 



Recurso Questionamento 08 

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1062883 

Questionamento do Candidato: 

O Requerente solicita que a questão nº 1 de conhecimentos de português da prova do Horário 

01 (13:00) do edital 002/2018 - Saúde, não seja anulada e sim que seja trocado o gabarito 

conforme solicitado em seu recurso anterior 

Resposta ao Recurso: 

Após análise da banca organizadora, informa-se que o pleito não procede, pois conforme 

analisado no recurso anterior do requerente e de todos os outros solicitantes, conclui-se que a 

questão apresentou possibilidade de mais de uma questão correta e portanto, a troca de gabarito 

apenas, faria com que a questão ainda não apresentasse resposta correta, portanto a questão 

segue anulada e o recurso indeferido 

 

Recurso Questionamento 09 

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1056639 

Questionamento do Candidato: 

A candidata solicita correção dos critérios de desempate, uma vez que inclui questões de 

matemática que não estavam previstas em editais, além da sequência estar incorreta. 

Resposta ao Recurso: 

Foi constatado um equívoco na formatação do documento inicial e um novo já fora publicado no 

dia 15/08/2018 corrigindo os títulos dos cabeçalhos dos critérios de desempate. O recurso foi 

indeferido por esta requisição já ter sido corrigida e publicada. 

 

Recurso Questionamento 10 

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1050555 

Questionamento do Candidato: 

A candidata solicita revisão do gabarito oficial referente a questão número 20 de conhecimentos 

específicos de Odontólogo, pois afirma que não foi levado em consideração, o seu embasamento 

teórico referente a solicitação feita nas datas previstas para recursos referentes a prova objetiva 

e gabarito parcial publicados. 

Resposta ao Recurso: 

Após análise da banca organizadora, nota-se que tal recurso já fora respondido juntamente com 

os outros pleitos referentes a prova objetiva e gabaritos, porém para que fique totalmente 

esclarecido, segue resposta individualizada sobre esta questão: 

Adesão aos tecidos dentais 

Na dentina condicionada e tratada pelo primer, o adesivo preenche os espaços da rede de fibras 
colágenas expostas, penetra em alguns túbulos dentinários e é, então, polimerizado. O resultado é 
uma região de interdifusão entre os polímeros do adesivo e os componentes da dentina (ação 



química). Essa região, conhecida como camada híbrida, estende-se desde a zona de dentina não 
afetada pelo condicionamento ácido até a superfície das fibras colágenas não expostas. Nos túbulos 
dentinários, o adesivo pode penetrar em profundidade considerável, formando prolongamentos (ou 
tags) de resina. 

Fonte: BARATIERI, Luiz Narciso et al. (). Odontologia restauradora: fundamentos & técnicas. São 
Paulo: Santos Ed., 2010. 2 v. ISBN 9788572888226  

 MATERIAIS DENTÁRIOS - SISTEMAS DE ADESÃO 

Para que haja uma adesão verdadeira dos materiais restauradores à estrutura dental são necessárias 
três condições, são elas: a estrutura dental preservada, a estrutura deve apresenta ótima retenção e 
deve-se prevenir à micro infiltração.   

A adesão é a atração entre objetos distintos que quando colocados em intimo contato, formam uma 
interface adesiva. Aquela pode-se dar de três maneiras, a química, a física e a mecânica.  

FUNDAMENTOS - ADESÃO E SISTEMAS ADESIVOS 

Adesão: atração molecular ou anatômica entre duas superfícies em contato promovida pela força de 
atração interfacial entre as moléculas/átomos. Pode ser QUÍMICA (ligações covalentes, pontes de H 
ou ligações polares de van der Waals), ou MECÂNICA (embricamento estrutural) ou os dois juntos. 

Sendo assim, há uma ligação química no processo e a palavra ”Verdadeira”, não interfere no 

entendimento da questão bem como não altera seu enunciado, questão mantida e recurso 

indeferido. 

 

Recurso Questionamento 11 

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1049863 

Questionamento do Candidato: 

O candidato afirma que acertou todas as questões de português que não foram consideradas, o 

mesmo também questiona quanto ao não aparecimento da pontuação do caderno de atualidades 

e dados históricos nos critérios de desempate, pois devido a isto a somatória não consta como 

correta, mesmo levando em consideração as três questões anuladas 

Resposta ao Recurso: 

Ao analisar o recurso e após verificar a correção do cartão resposta do candidato, a banca conclui 

que o pleito não procede, pois sobre seu questionamento quanto a somatória e caderno de 

atualidades não constar nos critérios desempate, o candidato equivoca-se, uma vez que na 

classificação, é mostrado a ordem de desempate conforme item 10.2 do edital 002/2018. O 

documento publicado "Lista de Classificação Preliminar (Ed 002/2018) - Títulos dos Critérios de 

Desempate Corrigidos" expõe as informações conforme edital, uma vez que informa a pontuação 

total, que por sua vez, é a soma dos acertos de todas as questões e cadernos que o candidato 

respondeu, e ao empatar neste quesito, os próximos critérios são considerados respectivamente. 

Observa-se também que para o candidato, basta apenas verificar a pontuação total que saberá 

quantas questões acertou ou não na prova objetiva. 

Destaca-se que ao verificar o cartão do candidato, como o próprio requerente menciona, 

constata-se realmente que o mesmo acertou todas as questões do caderno de português, e ao 

conferir a classificação, nota-se claramente que esta informação é verdadeira, assim como está 

publicado. O candidato obteve 17 acertos, contando com as 3 questões anuladas, e portanto 8,5 

pontos conforme publicado na classificação com os títulos retificados. 

Portanto, por não constatar nenhum equívoco, informamos que os resultados seguem mantidos. 

OBS: Informamos que uma cópia digitalizada do cartão resposta do requerente poderá ser disponibilizado 
junto a comissão do processo seletivo na Prefeitura de Sombrio para sua visualização pessoalmente 
apenas, por motivos de lisura e segurança do certame, caso deseje, basta apenas solicitar pelo e-mail 
suporte@psconcursos.com.br. Informamos que nenhum documento ou cópia é enviado por e-mail. 



 

Recurso Questionamento 12 

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1055083 

Questionamento do Candidato: 

A candidata solicita recontagem dos pontos, alegando que a candidata da 3ª posição possui os 

mesmos pontos do que a requerente que está em 7ª colocação. 

Resposta ao Recurso: 

Ao analisar o recurso, a banca organizadora informa que o pleito não procede, uma vez que a 

candidata da 3ª posição obteve pontuação 9,0, enquanto que a requerente obteve pontuação 8,0 

e, portanto, não possui a mesma pontuação conforme informado pela solicitante.  

Nota-se que a candidata se equivoca quanto a classificação e entendimento do edital, pois as 

notas dos cadernos individuais nos critérios de desempate não são os únicos itens para a 

composição da nota final, uma vez que existe também as questões do caderno de Atualidades e 

Dados Históricos, que não contam como critério de desempate conforme item 10.2 do edital 

002/2018, mas contam como composição da nota total. 

Portanto, recurso indeferido e classificação mantida 

 

Recurso Questionamento 13 

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1054674 

Questionamento do Candidato: 

A Candidata solicita explicação sobre a composição das notas e classificação, uma vez que 

afirma possuir as mesmas pontuações de candidatos que estão à sua frente 

Resposta ao Recurso: 

A classificação é feita conforme item 10 do Edital 002/2018 - Saúde. Primeiro é considerada a 

nota total da prova que inclui os quatro cadernos (Língua portuguesa, Atualidades e Dados 

Históricos, Leis da Saúde e Conhecimentos Específicos do Cargo), logo após se houver empate, 

inicia-se o processo de desempate conforme critérios estipulados em edital de forma respectiva. 

Caso for idoso, fica na frente, logo após aquele que possuir maior pontuação nos conhecimentos 

específicos e assim por diante. Salienta-se que na classificação, são mostradas apenas as 

pontuações que servem como desempate e nem todos os cadernos (assim como o caso do 

caderno de Atualidades e Dados Históricos) aparecem neste documento, pois não fazem parte 

das regras de desempate. Portanto classificação mantida 

 

 

Sombrio/SC, 20 de Agosto de 2018 


