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MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL/SC 

PROCESSO SELETIVO Nº. 002/2019 
 
 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS PROVA OBJETIVA 
 

O MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e a PS 
Concursos, torna público a análise e julgamento dos recursos da Prova Objetiva, conforme segue: 
 

RECURSO QUESTÃO 16 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CONDUTOR SOCORRISTA 

INSCRIÇÃO 1697621 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - CONDUTOR SOCORRISTA (SAMU) 

PEDIDO 
O candidato solicita anulação da questão pois alega que o conteúdo do enunciado da 
mesma não está de acordo com as funções do cargo de Condutor Socorrista. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, a banca conclui o recurso é improcedente, pois destaca-se que no 
entendimento de condutor socorrista, sua função principal é de conduzir o veículo de 
emergência, e como função secundária auxiliar na prestação de socorro às vítimas, 
tendo em vista que há na equipe pessoas com formação especifica para este trabalho, 
então sim é função do condutor entender de mecânica básica de seu objeto de trabalho. 
É importante também salientar que o tema abordado na questão está dentro dos 
conteúdos programáticos do edital deste certame. Portanto recurso indeferido e questão 
mantida 

RECURSO QUESTÃO 20 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CONDUTOR SOCORRISTA 

INSCRIÇÕES 1700117 e 1711895 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 002 - CONDUTOR SOCORRISTA (SAMU) 

PEDIDO 
Os candidatos solicitam anulação da questão, pois alegam que todas as alternativas 
estão corretas segundo a portaria Nº 2.048/02 do Ministério da Saúde 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise da banca, foi verificado que o pleito não procede, pois a alternativa 
apontada como incorreta no gabarito, encontra-se diferente do disposto na portaria 
mencionada. Note que na portaria se fala em "régua com dupla saída" e na questão se 
fala em "régua com saída simples". Portanto recurso indeferido e questão mantida 

 

SANTA ROSA DO SUL/SC, em 24 de OUTUBRO de 2019. 

 
ROSANE FERREIRA EMERIM 

Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

  


