
 
SELEÇÃO PÚBLICA nº 01/2018 

ANÁLISE DOS RECURSOS CONTRA O EDITAL DE RESULTADO FINAL 10/2018 

RUA OSASCO Nº95 FUNDOS – VILA LEILA - MOGI GUAÇU- SP - CEP 13846-011  
TELEFAX: (19) 3841 8181 – EMAIL: CONSORCIOCEMMIL@BOL.COM.BR 

À Coordenação Geral do Consórcio CEMMIL, sendo soberana em suas decisões, apresenta o resultado da análise 

do recurso interposto em relação ao Edital Completo de Resultado Final 09/2018, publicado em 24 de julho de 

2018, conforme abaixo: 

N° 

Inscr. 
CANDIDATO RG Cargo 

Resultado da 

Análise 

967638 Leandro Marques De Souza 2057330 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA Deferido 

O candidato que interpôs recurso, tenha aquele sido deferido ou indeferido, terá a resposta disponibilizada no 

endereço eletrônico http://orhion.com.br (opção área do candidato → Meus Recursos), no decorrer do dia 31 de 

julho de 2018. 

Diante do acolhimento do recurso interposto em relação ao resultado final, será publicado no dia 03 de agosto de 

2018, o Edital de Retificação e Ratificação do Resultado Final n°. 11/2018, na íntegra no quadro de aviso 

do CEMMIL, no endereço eletrônico http://orhion.com.br/ e resumidamente no jornal O REGIONAL. 

 

ANÁLISE DOS RECURSOS COM ALTERAÇÃO DE GABARITO 

Resultado para o cargo de Operador de Retroescavadeira 

De fato, por erro material, não constou a nota correta para o candidato de inscrição 991302. De acordo com os 
critérios de avaliação para o cargo de Operador de Retroescavadeira estabelecidos no Edital Completo de Abertura 
das Inscrições, a nota do candidato de inscrição 991302 no critério Dirigibilidade - máquina em movimento, 
deveria ser 15 pontos e não 30, devido ao candidato ter executado as tarefas solicitadas com excelência, porém 
não ter conseguido travar a lança na máquina. 
 

Por esta razão, a nota da prova prática do candidato 991302 passará a ser 85,00 pontos, e sua nota final 84,00 

pontos, alteração que será contemplada no Edital de Retificação e Ratificação do Resultado Final 11/2018. 

 

Mogi Guaçu, 31 de agosto de 2018. 
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