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Recurso Administrativo nº. 03/2017 

 

Recorrente: GRACE ANE MAGALHÃES CHAGAS 

        RG Nº. MG-11887146 

                   Inscrição Nº. 613511 

 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 21 da Prova Objetiva para o cargo de NUTRICIONISTA. 

A Administração do CISMETRO, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos 

termos do que dispõe o item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO nº 01/2017, vem, 

respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em epígrafe, no 

sentido de que o mesmo foi PROVIDO, posto a questão apresenta mais de uma alternativa correta: “a” e “c”. 

Os conceitos “valor energético” e “valor calórico” são usados com o mesmo significado em nutrição. 

Por esta razão, a questão número 21 foi anulada, que será contemplado no Edital de Retificação dos Gabaritos 

06/2017, para os cargos de: Nutricionista ARTUR NOGUEIRA, Nutricionista HOLAMBRA; Nutricionista 

MORUNGABA; Nutricionista PAULÍNIA; Nutricionista SANTA GERTRUDES; Nutricionista SANTO 

ANTONIO DE POSSE 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 30 da Prova Objetiva para o cargo de NUTRICIONISTA. 

A Administração do CISMETRO, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos 

termos do que dispõe o item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO nº 01/2017, vem, 

respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em epígrafe, no 

sentido de que o mesmo foi PROVIDO, posto a questão apresenta mais de uma alternativa correta: “a” e “c”. 

As alternativas “a” e a alternativa “c” apresentam alimentos que são fontes de fósforo. 

Por esta razão, a questão número 30 foi anulada, que será contemplado no Edital de Retificação dos Gabaritos 

06/2017, para os cargos de: Nutricionista ARTUR NOGUEIRA, Nutricionista HOLAMBRA; Nutricionista 

MORUNGABA; Nutricionista PAULÍNIA; Nutricionista SANTA GERTRUDES; Nutricionista SANTO 

ANTONIO DE POSSE 

O Edital de Retificação dos Gabaritos 06/2017 será divulgado no dia 30 de junho de 2017, nos endereços 

eletrônicos http://orhion.listaeditais.com.br/; http://www.cismetro.com.br;  www.arturnogueira.sp.gov.br; 

www.holambra.sp.gov.br, www.morungaba.sp.gov.br/, www.paulinia.sp.gov.br/, www.santagertrudes.sp.gov.br/, 

http://pmsaposse.sp.gov.br/,  afixados nos murais do CISMETRO e nas Secretária de Saúde das Cidades de 

ARTUR NOGUEIRA, HOLAMBRA, MORUNGABA, PAULÍNIA, SANTA GERTRUDES E SANTO ANTÔNIO DE POSSE e 

publicados resumidamente nos jornais O REGIONAL; JI - Jornal de Itatiba e no Jornal A Cidade Santa Gertrudes. 

 

Holambra, 27 de Junho de 2017. 

 

 

FERNANDO FIORI DE GODOY 

PRESIDENTE do CISMETRO 

ELCIO FERREIRA TRENTIN 
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