
COMISSÃO EXECUTIVA DO PROCESSO SELETIVO

Comunicado I – 05/08/2021

Informa  decisão  dos recursos
apresentados em  face  ao  gabarito
preliminar  e  questões  das  provas  do
Concurso Público nº 002/2021.

A Comissão do Processo Seletivo, nomeada pelo Decreto nº 032/2021, representado por seu Presidente,
Sr.  Lara Fernanda Kersbaumer, no uso de suas atribuições e segundo dados remetidos pela empresa
responsável pela execução do concurso, torna pública a deliberação da banca examinadora em relação
aos recursos apresentados no tocante ao gabarito preliminar e questões das provas.

Função Questão
Nº

Inscrição
Razões de deferimento/indeferimento

Servente

15

2089960
(2 recursos do

mesmo
candidato à

mesma
questão)

O candidato não deixa claro em seus relatos os fundamentos da impugnação, pelo qual, a fim de
não restarem dúvidas, explica-se e fundamenta-se a mesma por completo:
O enunciado pede que seja assinalada a alternativa que NÃO apresenta uma atribuição (dever,
objetivo...) do Município de Atalanta de acordo com a sua Lei Orgânica. Sendo assim, analisando
as possíveis respostas, tem-se:
A alternativa “A” está incorreta e responde ao enunciado por não corresponder a uma atribuição
municipal, já que ao Município cabe aprovar o plano diretor de desenvolvimento e de expansão
urbana, nada prevendo a Lei Orgânica sobre impedir a expansão urbana.
A alternativa “B” está correta, consoante art. 7º, inciso XII, da Lei Orgânica de Atalanta.
A alternativa “C” está correta, consoante art. 7º, inciso II, da Lei Orgânica de Atalanta.
A alternativa “D” está correta, consoante art. 7º, inciso XIII, da Lei Orgânica de Atalanta.

RECURSO INDEFERIDO. GABARITO MANTIDO.

19 2089960

Consoante verifica-se em vários sítios eletrônicos governamentais existem orientações inclusive
sobre  como  congelar  e  descongelar  alimentos,  ou  seja,  trata-se  de  uma  prática  existente.  A
orientação é de que quando um alimento for congelado e depois descongelado e não utilizado,
não deve ser congelado novamente. Porém, se descongelado, e ser cozido, existe a possibildiade
de  ser  congelado,  sendo  este  o  apontamento  da  questão,  estando  correta  a  afirmativa  da
alternativa “C”, incorretas as demais.

https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-alimentar-melhor/das-prateleiras-a-mesa-guia-
pratico-de-como-manusear-e-utilizar-os-alimentos-de-forma-adequada

http://www4.planalto.gov.br/consea/publicacoes/outros-assuntos/manual-da-merendeira/16-
manual-da-merendeira.pdf

http://www.sed.ms.gov.br/wp-content/uploads/2018/09/Manual-da-Merendeira-2018.pdf

Carelle, Ana, C. e Cynthia Cavalini Cândido. Manipulação e Higiene dos Alimentos. Disponível
em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Editora Saraiva, 2014.

RECURSO INDEFERIDO. GABARITO MANTIDO.

Atalanta - SC, 05 de agosto de 2021. 

Juarez Miguel Rodermel
Prefeito Municipal

Lara Fernanda Kersbaumer
Presidente da Comissão do Processo Seletivo
Decreto nº 032/2021
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