
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO CAMPO 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

EDITAL DE AVALIAÇÃO DOS RECURSOS APRESENTADOS REFERENTE A 

CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA  

A Prefeitura Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, por intermédio de seu 

Prefeito Municipal, Sr. Rodrigo Preis, no uso de suas atribuições legais, torna público o edital 

com providencias sobre classificação provisória que obtiveram apresentação de recursos e que 

foram avaliadas pela comissão julgadora do processo. 

 

Prova de Agente de Endemias 

Inscrição 1304990 

RESULTADO DA ANÁLISE: manter ordem da classificação 

JUSTIFICATIVA: Em resposta ao recurso interposto a comissão analisou o cartão resposta da 

candidata, apesar do recurso ter sido apresentado fora dos padrões do edital, e concluiu pela 

manutenção da nota atribuída em virtude do Cartão Resposta da Candidata ter sido confrontado 

com o Gabarito definitivo e a nota final calculada pelo sistema estar correta. Para ficar 

esclarecido: Peso das questões de Português = 0,20 x 3 acertos = 0,6 pontos; Peso das questões 

de Matemática = 0,25 x 7 acertos = 1,75 pontos; Peso das questões de conhecimentos Gerais = 

0,20 x 6 acertos = 1,20 pontos; Peso das questões de Conhecimentos Específicos = 0,30 x 13 

acertos = 3,90 pontos. Total de pontos = 7,45 que confere com a nota divulgada. Recurso 

Desprovido. 

 

Prova de Agente de Serviços Gerais 

Inscrição 1287227 

RESULTADO DA ANÁLISE: manter ordem da classificação 

JUSTIFICATIVA: Em resposta ao recurso interposto a comissão analisou o cartão resposta da 

candidata, conclui pela manutenção da nota atribuída em virtude do Cartão Resposta da Candidata 

ter sido confrontado com o Gabarito definitivo e a nota final calculada pelo sistema estar correta. 

Para ficar esclarecido: Peso das questões de Português = 0,20 x 6 acertos = 1,20 pontos; Peso das 

questões de Matemática = 0,25 x 1 acertos = 0,25 pontos; Peso das questões de conhecimentos 

Gerais = 0,20 x 3 acertos = 0,60 pontos; Peso das questões de Conhecimentos Específicos = 0,30 

x 13 acertos = 3,90 pontos. Total de pontos = 5,95 que confere com a nota da prova teórica 

divulgada. Recurso Desprovido. 

 

Rio do Campo, 21 de janeiro de 2019 

 


