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Ato 014/CP/ED/001/16 
 

DIVULGA O  JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO 
EDITAL Nº 001/2016 DE CONCURSO PÚBLICO 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
legais, juntamente com a Comissão Municipal de Concurso Público, com base nos pareceres da banca 
julgadora do Instituto o Barriga Verde, atendendo os dispositivos e normas estabelecidas no edital nº. 
001/2016, divulga o julgamento dos Recursos Contra a Classificação Preliminar conforme segue: 
 
 

Nº 
INSC 

CANDIDATOS Fundamentação Teórica 

320892 
319789 
314010 
347112 
322235 
315694 
315694 
317808 
332299 

Guilherme Henrique Spannemberg Darui 
Daniel Brito Zanolli 
Valdeci Garcia 
Kleber Weise 
Simone Tatiana Hüther 
Anderson Da Silva Brites 
Anderson Da Silva Brites 
Gustavo Henrique Grigulo 
Mayckon Antonio Cardoso Padilha 

Candidatos insurgem-se contra o Julgamento dos 
Recursos Contra Questões de Provas. Em síntese 
não concordando com a Decisão proferida pela 
Banca Julgadora.  

Decisão:  Os recursos são  intempestivos, visto que já se esgotou o prazo de recurso contra as questões 
objetivas e ainda,  já foram julgados os recursos contra as questões de prova e,  conforme edital:  
16.16 A decisão exarada nos recursos, pela Comissão Organizadora é irrecorrível na esfera 
administrativa.  

16.17 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o gabarito 
oficial definitivo.  
 
INDEFERIDO. 

 

Agente Municipal de Trânsito | Ensino Médio (com teste de capacidade física e psicológico) 

Nº 
INSC 

CANDIDATO Fundamentação Teórica 

325579 Andre Luis 
Real Silva 

Eu corrigi meu gabarito e fiquei com 60 pontos , não 59,75 , peço recontagem dos 
pontos, pois fiquei acima dos 60 pontos. Recontagem de pontos , pois houve 
questões anuladas e eu consegui os 60 pontos, e não os 59.50 como saiu na 
classificação preliminar. 

Decisão: Em conferência ao cartão resposta, o candidato possui 21 acertos em conhecimentos gerais e 
25 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 46 acertos com nota final de 59,50 conforme 
divulgado na Classificação Preliminar.  
 
Classificação mantida  
O cartão resposta do candidato encontra-se digitalizado no anexo I deste Ato para conferência.  
INDEFERIDO  
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347652 Kaoe 
Junior 
Müller 
Machado 

NÃO CITAVA NOTA NA PARTE QUE DESCREVIA O AGENTE DE TRANSITO. 
13.1 Os candidatos classificados na prova escrita, da 1ª a 50ª colocação, já 
considerados os critérios de desempate, serão submetidos ao Exame de Aptidão 
Física, de caráter eliminatório. DIFERENTE DO DE MOTORISTA QUE FALAVA 
QUE DEVIA TIRAR DE 6,00 ACIMA. 

326535 Rafael 
Fabiano 
Rollwagen 

Como diz claramente no devido edital, 13 DO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA PARA 
CARGO DE AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 13.1 Os candidatos classificados 
na prova escrita, da 1ª a 50ª colocação, já considerados os critérios de desempate, 
serão submetidos ao Exame de Aptidão Física, de caráter eliminatório. Sendo assim 
teria que ser chamado os classificados em ordem de desempate conforme edital, 
sendo que só 15 foram aprovados, tendo assim que chamar o restante que 
completam os 50 candidatos,para a etapa de aptidão fisica.  

Decisão: Aos candidatos não assiste razão, pois o Edital prevê no item 15.2 São considerados 
aprovados neste Concurso Público os candidatos que atingirem nota igual ou superior a 60,00 (sessenta) 
pontos. E ainda Item 9.3 Serão considerados aprovados em PRIMEIRA ETAPA e/ou HABILITADOS à 
etapa seguinte os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 60,00 (sessenta) na nota final da 
prova objetiva.  
Ou seja, só serão convocados para a próxima etapa do certame os candidatos que atingiram a média 
prevista em Edital, independente de citação expressa, a média para aprovação neste certame e posterior 
convocação para as próximas etapas era 60,00 pontos. Dos  itens 9.3 e 15.2 infere-se que o candidato 
que não atingiu a média prevista não deve prosseguir no certame. 
INDEFERIDO. 

337975 Joel Junior 
Dos 
Santos 

quentão anular errada 

Decisão: Recurso inepto. Não há como compreender o que o candidato pretende com seu recurso.  
INDEFERIDO.  

 

 

Auxiliar de Serviços Externos | Ensino Fundamental Completo 

Nº 
INSC 

CANDIDATO Fundamentação Teórica 

326632 Carlinho De 
Carvalho 

porque nao tem logica eu ter acertado mais questoes e ter reprovado 

Decisão: Em conferência ao cartão resposta, o candidato possui 20 acertos em conhecimentos gerais e 
25 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 45 acertos com nota final de 58,75 conforme 
divulgado na Classificação Preliminar.  
 
Classificação mantida  
O cartão resposta do candidato encontra-se digitalizado no anexo I deste Ato para conferência.  
INDEFERIDO 

 

Enfermeiro | Ensino Superior 

Nº 
INSC 

CANDIDATO Fundamentação Teórica 

314121 Maira 
Scaratti 

Primeiramente os pontos correspondentes às questões anuladas devem ser 
atribuídos aos candidatos. De acordo com o gabarito da participante, a mesma 
teve 24 acertos nas questões de conhecimento gerais e 28 nas questões de 
Conhecimentos Específicos, ou seja, a média correta é de 67 pontos e não 64,50 
como consta no documento de classificação preliminar. Dessa forma, solicito 
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recontagem dos pontos, pois a computação desses altera minha pontuação final 
e consequentemente a classificação. 

Decisão: Em conferência ao cartão resposta, a candidata possui 23 acertos em conhecimentos gerais e 
27 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 50 acertos com nota final de 64,50 conforme 
divulgado na Classificação Preliminar.  
 
Classificação mantida  
O cartão resposta da candidata encontra-se digitalizado no anexo I deste Ato para conferência.  
INDEFERIDO 

321545 Vanessa 
Fatima 
Schons 

Conforme gabarito da candidata essa apresenta as seguintes notas: 29 acertos 
nas questões de conhecimentos gerais ( 21,75) e 33 acertos nas questões 
específicas (57,75). Totalizando 62 acertos e 79,5 pontos. Já nas notas 
divulgadas pela banca: 28 acertos nas questões de conhecimentos gerais (21,00) 
e 32 acertos nas questões específicas (56,00). Totalizando 60 acertos e 77,00 
pontos. 

Decisão: Em conferência ao cartão resposta, a candidata possui 28 acertos em conhecimentos gerais e 
32 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 60 acertos com nota final de 77,00 conforme 
divulgado na Classificação Preliminar.  
 
Classificação mantida  
O cartão resposta da candidata encontra-se digitalizado no anexo I deste Ato para conferência.  
INDEFERIDO 

   

Fiscal de Defesa do Consumidor | Ensino Médio 

Nº 
INSC 

CANDIDATO Fundamentação Teórica 

339517 Carolina 
Fabian 
Mattos Leite 

Peço que seja feita nova correção do meu gabarito, pois o número de acertos nas 
questões específicas está em desacordo com minha conferência. 

Decisão: Em conferência ao cartão resposta, a candidata possui 26 acertos em conhecimentos gerais e 
26 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 52 acertos com nota final de 65,00 conforme 
divulgado na Classificação Preliminar.  
 
Classificação mantida  
O cartão resposta da candidata encontra-se digitalizado no anexo I deste Ato para conferência.  
INDEFERIDO 

Fiscal de Serviços Públicos Concedidos | Ensino Médio 

Nº 
INSC 

CANDIDATO Fundamentação Teórica 

330819 Lucas 
Francisco 
Possa 

através da minha contagem de pontos, segundo o gabarito que foi disponibilizado 
para anotar e posteriormente conferir com o gabarito definitivo, eu avançaria 
algumas colocações na classificação geral, portanto, peço a reavaliação do 
gabarito e recontagem dos pontos. para provável acensão aos demais. 

Decisão: Em conferência ao cartão resposta, o candidato possui 27 acertos em conhecimentos gerais e 
26 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 53 acertos com nota final de 65,75 conforme 
divulgado na Classificação Preliminar.  
 
Classificação mantida  
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O cartão resposta do candidato encontra-se digitalizado no anexo I deste Ato para conferência.  
INDEFERIDO 

340307 Serleni 
Seidel 

Aos cuidados a quem confere, por meio deste, comunicar que não confere a folha 
gabarito com a realidade dos acertos efetivado no concurso, pois visualizando o 
contesto e a colocação não conferindo aos dados que foram colocados na lista 
dos aprovados, sendo que somente dezoito acertos, sendo que sessenta e seis 
questões foram gabaritadas. Essa colocação está muito a quem da realdade dos 
acertos, tenho convicção de ter aprovação. 

Decisão: Em conferência ao cartão resposta, a candidata possui 6 acertos em conhecimentos gerais e 
12 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 18 acertos com nota final de 25,50 conforme 
divulgado na Classificação Preliminar.  
Classificação mantida  
O cartão resposta da candidata encontra-se digitalizado no anexo I deste Ato para conferência.  
INDEFERIDO 

Fiscal de Vigilância Sanitária | Ensino Superior 

Nº 
INSC 

CANDIDATO Fundamentação Teórica 

315694 Anderson Da 
Silva Brites 

Estou pedindo a vocês a recontagem dos pontos da minha prova a respeito das 
primeiras 40 questões de conhecimentos básicos ( ou recontagem dos pontos 
gerais também, o que for melhor para vocês), porque no meu gabarito em casa 
eu teria mais acertos que os expostos na nota preliminar que foi divulgada ontem 
( obtive 17 acertos em conhecimentos básicos na divulgação de ontem), aguardo 
e agradeço a compreensão! 

Decisão: Em conferência ao cartão resposta, o candidato possui 17 acertos em conhecimentos gerais e 
34 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 51 acertos com nota final de 72,25 conforme 
divulgado na Classificação Preliminar.  
 
Classificação mantida  
O cartão resposta do candidato encontra-se digitalizado no anexo I deste Ato para conferência.  
INDEFERIDO  

Médico Clínico Geral | Ensino Superior 

Nº 
INSC 

CANDIDATO Fundamentação Teórica 

322403 George Allan 
Marrocos 
Aristides 

Por isso peço q confiram minha folha de resposta com a nova configuração do 
gabarito oficial pois errei todas as questões que foram anuladas e ainda a que 
mudou de item a resposta. Assim com uma conferência da minha folha de 
resposta do gabarito em vez de aparecer 28 e 27 nas específicas ficaria com 31 e 
31 questões acertadas na classificação final e começaria a trabalhar mais cedo.. 

Decisão: Em conferência ao cartão resposta, o candidato possui 28 acertos em conhecimentos gerais e 
27 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 55 acertos com nota final de 68,25 conforme 
divulgado na Classificação Preliminar.  
 
Classificação mantida  
O cartão resposta do candidato encontra-se digitalizado no anexo I deste Ato para conferência.  
INDEFERIDO 

Médico Infectologista | Ensino Superior 

Nº 
INSC 

CANDIDATO Fundamentação Teórica 

334690 Jessica 
D\'Agostini 

Conforme gabarito definitivo e anotações feitas no cartão-resposta que podia ser 
destacado pelos candidatos, notei que há discrepância no número de questões 
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Tebaldi corretas e, portanto, na pontuação final. O que consta no edital de classificação 
preliminar: Número de acertos (22 conhecimento básico + 26 conhecimento 
específico): 48, portanto, pontuação final de 62 O que averiguei no meu cartão-
resposta: Número de acertos (22 conhecimento básico + 27 conhecimento 
específico): 49, portanto, pontuação final de 63,75 

Decisão: Em conferência ao cartão resposta, a candidata possui 22 acertos em conhecimentos gerais e 
26 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 48 acertos com nota final de 62,00 conforme 
divulgado na Classificação Preliminar.  
 
Classificação mantida.  
O cartão resposta da candidata encontra-se digitalizado no anexo I deste Ato para conferência.  
INDEFERIDO 

Médico Veterinário | Ensino Superior 

Nº 
INSC 

CANDIDATO Fundamentação Teórica 

332775 Henrique 
Vieira Gartz 
De 
Vasconcellos 

Consta na classificação preliminar: 33 acertos em conhecimentos básicos 
somando nota em conhecimentos básicos = 24,75. Na verdade foram 34 acertos, 
totalizando uma nota de 25,5 neste quesito. 

Decisão: Em conferência ao cartão resposta, o candidato possui 33 acertos em conhecimentos gerais e 
31 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 64 acertos com nota final de 79,00 conforme 
divulgado na Classificação Preliminar.  
 
Classificação mantida  
O cartão resposta do candidato encontra-se digitalizado no anexo I deste Ato para conferência.  
INDEFERIDO 

Motorista | Ensino Médio (com prova prática) 

Nº 
INSC 

CANDIDATO Fundamentação Teórica 

330594 Ovande 
Carlos 
Massignani 

Conforme foi anuladas duas questões na minha prova eu peço através deste que 
estás duas questões sejam somadas a minha nota final aumentando assim a 
nota , conforme foram anuladas duas questões com pesos de 1.75 e 0,75. Peço 
remontagem final. 

Decisão: Em conferência ao cartão resposta, o candidato possui 13 acertos em conhecimentos gerais e 
31 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 44 acertos com nota final de 64,00 conforme 
divulgado na Classificação Preliminar.  
 
Classificação mantida  
O cartão resposta do candidato encontra-se digitalizado no anexo I deste Ato para conferência.  
INDEFERIDO 

330594 Ovande 
Carlos 
Massignani 

Em síntese o candidato solicita que seja convocado para o Teste Prático, apesar 
de não ter atingido a nota mínima exigida.  

Decisão: Recurso Improcedente. Só serão convocados para a realziação dos testes práticos os 
candidatos que atingiram a nota mínima exigida, conforme Edital 60,00 pontos.  
Item 9.3 Serão considerados aprovados em PRIMEIRA ETAPA e/ou HABILITADOS à etapa seguinte os 
candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 60,00 (sessenta) na nota final da prova objetiva.  
 

Nutricionista | Ensino Superior 

Nº 
INSC 

CANDIDATO Fundamentação Teórica 
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341546 Aline Vargas Na prova de conhecimentos básicos, inicialmente havia acertado 16 questões. 
Porém no gabarito definitivo houve 03 questões (09, 18 e 39), que foram 
anuladas, somando assim, pontos para todos. Destas 03 questões, 01 já havia 
acertado e as outras 02 passaram a soma aos meus acertos iniciais (16+2=18) 
assim, o total de acertos em conhecimentos básicos foi de 18 questões, porém na 
classificação final apresenta apenas 17 acertos. 

Decisão: Em conferência ao cartão resposta, a candidata possui 17 acertos em conhecimentos gerais e 
33 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 50 acertos com nota final de 70,50 conforme 
divulgado na Classificação Preliminar.  
 
Classificação mantida  
O cartão resposta da candidata encontra-se digitalizado no anexo I deste Ato para conferência.  
INDEFERIDO 

Procurador Municipal | Ensino Superior 

Nº 
INSC 

CANDIDATO Fundamentação Teórica 

324540 Vinicius 
Nahan Dos 
Santos 

Exerci a função de jurado. Meu nome saiu no \"Ato 008 - Divulga Candidatos 
Remanescentes Benefício Desempate\". Entretanto, na classificação preliminar 
não ganhei o benefício de desempate. 

Decisão:  
Assiste razão ao candidato, o mesmo enviou o requerimento de benefício ao IOBV para ter acesso ao 
benefício do critério de desempate conforme lei Nº 689/2008 previsto nos seguintes  itens do Edital: 15.4 
Ocorrendo empate na nota final aplicar-se-á para o desempate, os seguintes critérios:  
 
15.4.2 Para os casos previstos na Lei 11.689/2008, será assegurada a preferência em igualdade de 
condições em Concurso Público, desde que jurados, devidamente comprovado.  
 
Lei. 11.689/2008: Art. 440.  Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, 
preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de 
cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.  
DEFERIDO. 
Classificação Alterada. O Candidato sobe para a  posição 99 com a aplicação deste critério de 
desempate. 

331738 Ernani 
Fernandes 
Zaconi 

Com base no item 16.1 do edital, requer-se seja avaliado o recurso interposto 
pelo candidato referente à questão 78. 

Decisão: Ao candidato assiste de razão o Julgamento do Recurso referente à sua alegação foi publicado 
em nosso site  conforme o Ato 13 que Retifica a Decisão dos Recursos Contra Questões de Prova, na 
data de 24/05 conforme  link: http://gestoreditais.com.br/midias/edital/25/584/ato-013-retifica-a-decisao-
dos-recursos-contra-questoes-pdf_52.pdf  
DEFERIDO. 
Classificação e Questão Mantida. Retificação ao Julgamento dos recursos Contra Questões já 
publicada.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art440
http://gestoreditais.com.br/midias/edital/25/584/ato-013-retifica-a-decisao-dos-recursos-contra-questoes-pdf_52.pdf
http://gestoreditais.com.br/midias/edital/25/584/ato-013-retifica-a-decisao-dos-recursos-contra-questoes-pdf_52.pdf
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321194 Anderson 
Roque Paz 
Dias 

Nobre banca IOBV, fui aprovado sob condição de Deficiente Físico no Cargo de 
Procurador Jurídico, tendo em vista ser portador de visão monocular (CID 10 H 
31-0), conforme Laudo entregue em momento oportuno e homologado pela 
Banca; Observando o item “6” do Edital do referido concurso, em especial aos 
itens 6.1 e 6.3, considerar-se-á assegurando às vagas CONSTITUCIONAIS de 
cinco por cento (5%) aos candidatos com deficiência; Com a devida vênia, farei 
uma breve ilustração, amparado nos diplomas legais referidos no próprio item “6” 
do edital”; Tal regra antes de tudo Constitucional, deve considerar a 
proporcionalidade referida aos cargos, ou seja, a cada 100 candidatos chamados, 
chama-se no mínimo CINCO (5) e no máximo VINTE (20) “PCDs” (Cf. a 
Constituição Federal de 1988 e demais Leis); Sendo assim, a cada 20 vagas do 
edital, no mínimo 1 vaga, e no máximo 4 vagas a serem disponibilizadas ao 
“PcD”... Considerando que a referida banca disponibilizou 5% das vagas, o 
calculo é mais estrito; Porém, mesmo assim, deve seguir as regras 
Constitucionais e infralegais - em especial as que tratam do assunto; Nesse 
sentido, discordamos do item “6.3” em relação ao cargo de Procurador Jurídico, 
já que o Cargo não possui apenas uma (1) vaga, e sim três (3) para a Ampla 
Concorrência; Desta forma o calculo deve ser diferente; ou seja, diferentemente 
do que fora proposto no edital, havendo mais de 1 vaga à ampla concorrência, o 
1º colocado na lista de chamada dos Portadores de Deficiência, deve ficar com 
10º posição do certame ao Cargo, e não na vigésima; 

Decisão: Ao candidato não assiste de razão, cumpre ressaltar que o impetrante, ao se inscrever no 
concurso em comento, aderiu às regras estipuladas no edital, o qual, conforme sabido, vincula tanto a 
Administração quanto os candidatos concorrentes. Assim, com a inscrição no certame, o 
candidato se sujeita às normas do edital e da legislação pertinente, não podendo, posteriormente, 
pretender tratamento diferenciado contra disposição expressa e pública da lei interna a qual se obrigou. 
 
No caso do certame em pauta  não há reserva de vagas aos candidatos portadores de deficiência, pois, 
nesse caso, 1 (uma) vaga sequer já corresponderia a um percentual de reserva maior que os 20% 
permitidos pela Lei nº 8.112/1990. 
Mesmo nesse caso, porém, caso ocorra a abertura de novas vagas dentro do prazo de validade do 
concurso, o edital garantiu, no mínimo, a reserva de 5% (cinco por cento) às pessoas com deficiência, ou 
seja, a cada 20 vagas abertas uma será do deficiente, portanto,  a classificação do candidato na lista 
especial será a 20ª vaga que vier a ser aberta. 
Mantendo-se sua classificação. 
INDEFERIDO. CLASSIFICAÇÃO LISTA ESPECIAL MANTIDA.  

335453 Adriano 
Penha De 
Almeida 

A nota preliminar divulgada foi obtida sem vista do cartão oficial de resposta pelo 
candidato. 

Decisão: Em conferência ao cartão resposta, o candidato possui 32 acertos em conhecimentos gerais e 
29 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 46 acertos com nota final de 74,75 conforme 
divulgado na Classificação Preliminar.  
 
Classificação mantida  
O cartão resposta do candidato encontra-se digitalizado no anexo I deste Ato para conferência.  
INDEFERIDO 

332393 Rubens Beal De acordo com o gabarito que trouxe do dia da prova, bem como a soma dos 
acertos de acordo com o gabarito final apresentado, o valor total da nota que 
apresentei é 74,25, e não 72,50 como consta do resultado preliminar. 

Decisão: Em conferência ao cartão resposta, o candidato possui 29 acertos em conhecimentos gerais e 
29 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 58 acertos com nota final de 72,50 conforme 
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divulgado na Classificação Preliminar.  
 
Classificação mantida  
O cartão resposta do candidato encontra-se digitalizado no anexo I deste Ato para conferência.  
INDEFERIDO 

Telefonista | Ensino Médio 

Nº 
INSC 

CANDIDATO Fundamentação Teórica 

317422 Marinez 
Toledo 

Acho que minha nota deveria ser maior, pois as duas questões anuladas eu tinha 
errado. 

Decisão: Em conferência ao cartão resposta, a candidata possui 13 acertos em conhecimentos gerais e 
27 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 40 acertos com nota final de 57,00 conforme 
divulgado na Classificação Preliminar.  
 
Classificação mantida  
O cartão resposta da candidata encontra-se digitalizado no anexo I deste Ato para conferência.  
INDEFERIDO 

335883 Pamela 
Cristy Da 
Purificacao 
Valladares 

Na classificação preliminar consta que obtive 21 acertos nas questões gerais e 29 
acertos nas específicas, porém em conferência com meu caderno de questões 
obtive 20 acertos nas questões gerais e 29 nas questões específicas, divergindo 
em uma questão. Considerando que no item 16.11 da página 28 do Edital Oficial 
consta: \" 16.11 No caso de anulação de qualquer questão os pontos a ela 
correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que a responderam.\" 
Considerando que das questões gerais a questão 10 sendo considerada como 
acerto meu caderno de questões estaria de acordo com a classificação preliminar 
faltando ser considerado a questão 57 das questões específicas, para somar a 
pontuação de uma questão divergente. Segue em anexo gabarito oficial bem 
como meu caderno de questões, que comprovam tal situação. 

Decisão: Em conferência ao cartão resposta, a candidata possui 21 acertos em conhecimentos gerais e 
29 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 50 acertos com nota final de 66,50 conforme 
divulgado na Classificação Preliminar.  
 
Classificação mantida  
O cartão resposta da candidata encontra-se digitalizado no anexo I deste Ato para conferência.  
INDEFERIDO 

Vigia | Ensino Fundamental Completo 

Nº 
INSC 

CANDIDATO Fundamentação Teórica 

331793 Roseli De 
Fatima Rosa 

Recontagem da pontuação, Correção na classificação 

Decisão: Em conferência ao cartão resposta, a candidata possui 16 acertos em conhecimentos gerais e 
22 acertos em conhecimentos específicos totalizando os 38 acertos com nota final de 50,50 conforme 
divulgado na Classificação Preliminar.  
 
Classificação mantida  
O cartão resposta da candidata encontra-se digitalizado no anexo I deste Ato para conferência.  
INDEFERIDO 

 

Chapecó (SC), 30 de maio de 2016. 
 

Luciano José Buligon 
Prefeito Municipal 
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