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COMISSÃO EXECUTIVA DO CONCURSO PÚBLICO

Comunicado V – 14/05/2019

Informa  decisão  dos  recursos  apresentados
contra  classificação  preliminar  relativo  ao
Concurso Público nº 001/2019.

A Comissão do Concurso Público, nomeada pela Decreto nº 0011/2019, representado por seu Presidente, Sr. Francisco
Alexandre Duarte Neto, no uso de suas atribuições e segundo dados remetidos pela empresa responsável pela execução
do concurso, tornam públicas as deliberações:

Em ordem de inscrição

Inscrição Cargo Resultado

1437162 
Agente  de  Controle
Interno 

Anexo na área do candidato a folha de resposta digitalizada para sua conferência.

Ademais, observamos que sua nota confere com a publicada, a saber:
6 acertos de Língua Portuguesa = 1,50
8 acertos de Conhecimentos Gerais = 2,00
9 acertos de Conhecimentos Específicos = 2,25
Total = 5,75
Recurso indeferido, classificação mantida.

1437342
Professor  de  Anos
Iniciais (40h) 

Anexo na área do candidato a folha de resposta digitalizada para sua conferência.

Ademais, observamos que sua nota confere com a publicada, a saber:
2 acertos de Língua Portuguesa = 0,40
4 acertos de Conhecimentos Gerais = 0,80
12 acertos de Conhecimentos Específicos = 2,40
Total = 3,60
Recurso indeferido, classificação mantida.

1438460 
Agente Comunitário de
Saúde Área 04 

Anexo na área do candidato a folha de resposta digitalizada para sua conferência.

Houve  preenchimento  incorreto  (apenas  com  X),  o  que  levou  o  processo  digitalizado  a  não
reconhecer as respostas. 
O preenchimento correto consta do edital nº  001/2019,  itens 4.5.8 e 4.5.9 e do enunciado do
caderno de questões e da folha de respostas, vejamos:
 
4.5.8. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de
inteira responsabilidade do candidato.

4.5.9. O  candidato  deverá  preencher  os  alvéolos,  na  Folha  de  Respostas,  com  caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, conforme modelo abaixo (exemplo):

61 A C D

62 A B C
Recurso indeferido, classificação mantida.

1440539 
Professor  de  Anos
Iniciais (40h) 

O edital nº 001/2019 nos subitens 4.7.1, 4.7.4 e 4.7.5 estabelece, vejamos:

4.7. Da Avaliação de Títulos:

4.7.1. A avaliação de títulos para os cargos de Professor consiste na apresentação de certificados
e/ou diplomas de curso de pós-graduação em nível de especialização, mestrado ou doutorado.

…

4.7.4.  Serão pontuados os certificados ou diplomas de Cursos de pós-graduação na
disciplina/área, para o qual o candidato se inscreveu, expedido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Governo Federal  ressalvados  o  disposto  no  item  4.7.3, acompanhados do
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Histórico Escolar. 

4.7.5. Não serão pontuados: 

a) Certidões, atestados ou quaisquer outros documentos que não sejam certificados ou diplomas
emitidos na forma da lei;

Diante de tais normativas expostas, bem como, da preservação da isonomia (princípio primordial
na execução do  concurso)  com outros  candidatos que  porventura  possuíam tal  documento (a
certidão apenas) e não o entregaram em face as disposições edilícias, entendemos por indeferir o
presente recurso e manter a classificação.

1442053 Motorista 

Anexo na área do candidato a folha de resposta digitalizada para sua conferência.

Ademais, observamos que sua nota confere com a publicada, a saber:
6 acertos de Língua Portuguesa = 1,50
11 acertos de Conhecimentos Gerais = 2,75
15 acertos de Conhecimentos Específicos = 3,75
Total = 8,00
Recurso indeferido, classificação mantida.

Francisco Alexandre Duarte Neto
Presidente da Comissão do Concurso Público
Decreto nº 011/2019
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