
Câmara Municipal de Atalanta
ESTADO DE SANTA CATARINA

COMISSÃO EXECUTIVA DO PROCESSO SELETIVO 01/2019

Comunicado I

Informa  decisão  dos  recursos/impugnações
apresentados  em  face  de  gabaritos
preliminares/questões.

A Comissãoo de Processo Seletivo, nomeãdã pelã Portãriã nº 008, de 03 de junho de 2020, representãdã por
suã Presidente, Srã.  Dãyãnã Fernãndes Fãchini, no uso de suãs ãtribuiçooes e segundo dãdos remetidos pelã
empresã  responsãvvel  pelã  execuçãoo  do  processo  seletivo,  tornã  puvblicãs ãs  deliberãçooes  dã  bãncã
exãminãdorã  em  relãçãoo  ãos  recursos/impugnãçooes  ãpresentãdos  em  fãce  dos  gãbãritos
preliminãres/questooes dãs provãs ãplicãdãs:

Questão
Nº

Inscrição
Razões de deferimento/indeferimento

12 1992855

RESPOSTA: A questão solicitava a alternativa incorreta, diante de tal, há 03 questões
corretas  sendo  a  única  alternativa  incorreta  a  alternativa  "d",  vez  que  o  Brasil  já
ultrapassou 1 milhão de casos positivos do novo Coronavírus.

Recurso negado. Gabarito mantido.

13

1992993

1993136

1993014

e

1993019

O  Artigo  133,  da  Lei  Complementar  n.  005/2011,  estatui:  “Sem  qualquer  prejuízo,
poderá o servidor ausentar-se do serviço:
I - por 1 (um) dia para doação de sangue, a cada período de seis meses;
II - por 02 (dois) dias úteis, pelo falecimento de avós, netos, tios e sobrinhos, madrasta,
padrasto e sogros;
III - até 05 (cinco) dias úteis em virtude de seu casamento, contados a partir da data do
pedido.
IV -  até 05 (cinco)  dias  úteis  pelo falecimento de cônjuge,  companheiro,  pais,  filhos,
irmãos, enteados e menores sob guarda ou tutela. 
V - por 02 (dois) dias em virtude da convocação da Justiça Eleitoral para trabalho nas
eleições, mediante comprovação de participação firmada pelo órgão.
[...]”

Visto o dispositivo retro, com efeito,  três alternativas respondem à questão (A, C,  D),
enquanto a alternativa que o gabarito aponta como correta (B), não é uma resposta
válida ao enunciado. Diante disso, os recursos apresentados têm fundamento. 

RECURSOS DEFERIDO: Questão ANULADA.

Atãlãntã - SC, 24 de junho de 2020.
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