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

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pelo Decreto nº 072/2014, 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 CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2014, vem, 
respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado 
em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi PROVIDO, posto que a alternativa correta é a 
letra “b”. 
 

Por esta razão, fica alterado o Gabarito Oficial da questão número 21 divulgado em 09 de 
dezembro de 2014 para alternativa “b”, para o cargo de Bioquímico. 
 

 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 23 da Prova Objetiva para o cargo de 
BIOQUÍMICO. 

 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pelo Decreto nº 072/2014, 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 CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2014, vem, 
respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado 
em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi PROVIDO, posto que a alternativa correta é a 
letra “d”. 

 
 
Por esta razão, fica alterado o Gabarito Oficial da questão número 23 divulgado em 09 de 
dezembro de 2014 para alternativa “d”, para o cargo de Bioquímico. 
 

 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 28 da Prova Objetiva para o cargo de 

BIOQUÍMICO. 
 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pelo Decreto nº 072/2014, 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 CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2014, vem, 
respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado 
em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi PROVIDO, posto que a alternativa correta a 

apresentou erro ortográfico. 
 
Por esta razão, a questão número 28 foi anulada, para o cargo de Bioquímico. 
 

 
Artur Nogueira, 15 de dezembro de 2014. 

 
 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
VALDEMIR CAUSO 


