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Novo Tempo em Novas Mãos - Gestão 2013 - 2016 

Ata de Julgamento dos Recursos  

A Comissão do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Cotriguaçu/MT Edital 001/2016 realizou sessão 

no dia 30 de junho de 2016, às 10h30, na Secretaria de Administração – Avenida 20 de Dezembro nº 725, 

para julgamento dos recursos preliminares apresentados, tanto acerca do Edital Complementar nº 015 de 14 

de junho de 2016, e também, contra questões da prova objetiva do concurso público, esses em 

conformidade com a recomendação da Banca Examinadora:  

1. Candidatos dos Cargos de Médio – Conhecimentos Gerais 

O prazo para interposição de recursos contra o Edital nº 015 de 14 de junho de 2016 é até o limite abaixo: 

 "4.1. À este Edital Complementar de instruções para realização de novas provas exclusivamente aos 
candidatos do Nível Médio e Técnico, poderá ser impetrado contestações até o dia 17 de junho de 2016, 
às 11:00 horas, exclusivamente presencial junto à Comissão de Concurso Público." 

Como a candidata não ingressou dentro do prazo legal, ela aceitou espontaneamente as providências 
tomadas pela Comissão Organizadora. 

DECISÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA: O recurso interposto não deve ser conhecido. 
 
2. Candidatos dos Cargos de Médio – Conhecimentos Gerais  

Questão 21. A assertiva encontra-se em acordo com o item 3.3 do edital de abertura, em que consta o 
conteúdo programático, abarcado pela expressão "Conhecimentos geográficos e históricos do município", 
de modo que, não obstante o trecho questionado na questão ser parte da história oficial do município 
(disponível em http://www.cotriguacu.mt.gov.br/Conheca-Cotriguacu/Historia-do-Municipio/), a questão 
abarca, ainda, conhecimento geográfico referente ao município, exigível nos termos do edital que regula o 
certame. 

DECISÃO DA BANCA EXAMINADORA: O recurso interposto não deve ser conhecido. 
 
3. Candidatos dos Cargos de Médio – Técnico em Enfermagem 

Questão 31. A inserção de uma sonda nasoenteral de pequeno calibre pelo nariz até o jejuno também é 
possível: a extremidade da sonda deve estar além da flexura doudenojejunal para prevenir o refluxo do 
alimento. Entendendo que da flexura duodenojujenal e além dela encontra-se o íleo, a sonda pode chegar 
até o íleo, ainda, diversas literaturas relatam o uso da SNE para tratamento de distúrbios como íleo 
paralítico e daí a necessidade da inserção da sonda na região ileal. 

DECISÃO DA BANCA EXAMINADORA: O recurso interposto não deve ser conhecido. 

Eu, Walquiria Souza Domingos Pereira, Membro Suplente da Comissão, subscrevo a presente Ata. 
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