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MUNICÍPIO DE SOMBRIO/SC 

PROCESSO SELETIVO Nº. 003/2019 
 
 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

 
 

O MUNICÍPIO DE SOMBRIO, no uso de suas atribuições legais e a PS Concursos, torna público a análise e 
julgamento dos recursos da Prova Objetiva, conforme segue: 
 

RECURSO 01  

INSCRIÇÃO 1763585 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Bairro Centro) 

PEDIDO 

A Candidata solicita revisão de sua pontuação, alegando ter acertado mais questões em 
leis da saúde. A mesma ainda afirma que existem candidatos que não moram no bairro 
em que se inscreveram, e por isso pede a desclassificação imediata destes. No mesmo 
recurso ainda solicita correção de cartões respostas de outros candidatos 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso, a banca informa que o mesmo não procede, pois ao verificar a 
correção do seu cartão resposta, não foi encontrado nenhum equívoco, a correção está 
certa. 

Quanto a afirmação da existência de candidatos que residem em outro bairro, 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. Observa-se alguns itens do edital que comprovam tal situação, são eles: 2, 
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. 

Quanto a solicitação da correção de cartões resposta de outros candidatos, também é 
improcedente, pois o candidato apenas pode solicitar revisão de seu cartão resposta c 
conforme item 11.10 do edital. Para tanto informa-se que nenhum equívoco foi constatado 
em nenhuma correção 

Sem mais a acrescentar, recurso indeferido e classificação mantida. 

Obs: Informa-se que uma cópia do cartão resposta da requerente encontra-se disponível até 
31/12/2019 para a solicitante em sua área do candidato. 

RECURSO 02 

INSCRIÇÃO 1819520 e 1765988 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 
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CARGO 001 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Bairro São José) 

PEDIDO As requerentes solicitam eliminação de candidatos que não moram no bairro de atuação. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar a solicitação da candidata, informamos 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 
conforme lei 11.350.  

Observa-se alguns itens do edital que comprovam tal situação, são eles: 2, 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 03 

INSCRIÇÃO 1797102 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Bairro São Luiz I) 

PEDIDO Candidata alega ter acertado 3 questões específicas e não somente duas. 

DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Após análise, conclui-se que a candidata realmente obteve 3 acertos, porém a 
classificação permanece inalterada pois a pontuação está correta. Observa-se que a 
candidata se enganou na verificação dos pontos em sua classificação. Ou seja, nenhum 
equívoco foi constado. Resta recurso indeferido e classificação mantida 

Obs: Informa-se que uma cópia do cartão resposta da requerente encontra-se disponível até 
31/12/2019 para a solicitante em sua área do candidato. 

RECURSO 04 

INSCRIÇÃO 1763667 

STATUS DO RECURSO INDEFERIDO 

CARGO 001 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Bairro Nova Brasília) 

PEDIDO A candidata solicita revisão da correção de seu cartão resposta. 
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DECISÃO / RESPOSTA 
DA BANCA 

Ao analisar o recurso e a revisão da correção de seu cartão resposta, informa-se que não 
foi encontrado nenhum equívoco. A pontuação está correta. Portanto, recurso indeferido 
e classificação mantida. 

Obs: Informa-se que uma cópia do cartão resposta da requerente encontra-se disponível até 
31/12/2019 para a solicitante em sua área do candidato. 

 

SOMBRIO/SC, em 23 de DEZEMBRO de 2019. 

 

MARIA REGINA DE MATOS 
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

 
 
 

 ZÊNIO CARDOSO 
Prefeito Municipal 

 


