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Recurso Administrativo nº. 0777/2016 
 
Recorrente: THAISA DIAS DE CASTRO GOULART 
        RG Nº. MG-16.120.808 
                   Inscrição Nº. 297021 
 

 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 11 da Prova Objetiva para o cargo de 

ESPECIALISTA EM SANEAMENTO ENGENHARIA SANITÁRIA 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 226, 

de 07 de dezembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições 

e nos termos do que dispõe o item 9 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2016, 

vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em 

epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a questão está fundamentada 

corretamente. 

De fato, não há referência na questão se a captação é de águas superficiais ou de águas 

subterrâneas, de acordo com a alegação da própria recorrente: “... este pode se remeter tanto a 

captação de águas superficiais como a captação de água subterrâneas”. O enunciado, é claro e exige 

que o candidato identifique os itens que são necessários para elaboração do projeto de captação, neste 

caso, a NBR 12.212 é restritiva a forma de captação, então, o item I da questão não pode ser 

considerado correto uma vez que não há como afirmar certamente que o projeto será elaborado de 

acordo com a NBR 12.212. 
 

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

ESPECIALISTA EM SANEAMENTO ENGENHARIA SANITÁRIA 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 226, 

de 07 de dezembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições 

e nos termos do que dispõe o item 9 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2016, 

vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em 

epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a questão está fundamentada 

corretamente. 

ABNT NBR 12209/2011 - Elaboração de projetos hidráulico-sanitários de estações de 

tratamento de esgotos sanitários estabelece: 
“6. Tratamento da fase líquida 
6.1 Remoção de sólidos grosseiros 

6.2 Remoção de areia 
6.3 Decantação primária 
6.4 Tratamento anaeróbio com reator do tipo UASB (reator anaeróbio de fluxo ascendente e 

manta de lodo)”. 
 
 
 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 34 da Prova Objetiva para o cargo de 
ESPECIALISTA EM SANEAMENTO ENGENHARIA SANITÁRIA 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº Portaria nº 226, 

de 07 de dezembro de 2015, neste ato representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições 

e nos termos do que dispõe o item 9 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2016, 

vem, respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em 

epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a questão está fundamentada 

corretamente. 

O único item que contempla as mais conhecidas formas de processamento e disposição final 

aplicáveis ao lixo urbano é o item I. O enunciado da questão não solicita que o candidato identifique a 

ordem que ocorrem conceitos apresentados. 
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Referencia: Cartilha de Limpeza Urbana - Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas do 
IBAM em convênio com a Secretaria Nacional de Saneamento – SNS - do Ministério da Ação Social - 
MAS. – “Capitulo 6 – Tratamento e disposição final do lixo” – pag. 46 

 

 

 

 

 

 

 

Amparo, 23 de março de 2016. 

 

 

 

 

 

MARIA RAQUEL MARTINS DA SILVA ALTHEMAN 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO 
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