
 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU 

 

Concurso Público 01/2017 Prefeitura Municipal de Presidente Nereu Página 1 de 1 

 

ATO 009/CP/001/2017 

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2017  

 

O Senhor Aurino Mainchain, Prefeito em exercício de Presidente Nereu, no uso de suas atribuições 

legais, juntamente com a comissão de Concurso Público e o Instituto o Barriga Verde, torna público o 

Julgamento dos Recursos Contra Classificação Preliminar, conforme segue: 

 

Candidatos:  741280 
Cargo: Professor de Educação Física 
Alegação: Candidata alega que a questão número 2 de português foi alterada e com isso teria acertado a 
questão e que não foi somado 0.20 desta questão em sua nota. Alega ainda que O candidato Luan 
Gustavo Bogo errou essa questão. 
INDEFERIDO: cumpre esclarecer que cabe ao candidato impetrar recurso somente contra sua própria 
classificação e ainda em relação ao alegado pela candidata, a questão número 02 de Língua Portuguesa 
dos cargos de Nível médio foi alterada, não afetando a pontuação dos Cargos de Nível Superior. Em 
verificação às anotações em seu cartão resposta a Banca constatou que a candidata teve 02 acertos em 
conhecimentos básicos, totalizando a nota de 0,40, e 21 acertos em Conhecimentos Específicos, tendo 
nota 5.88 em Específicos, totalizando 23 acertos e nota de 6,28 na prova escrita, conforme consta da 
Classificação Preliminar.  O cartão resposta da candidata segue digitalizado em sua área do candidato 
para conferência. 
PONTUAÇÃO MANTIDA  
 

Candidatos: 706579 
Cargo: Técnico em Enfermagem 
Alegação: Candidata alega que há divergência entre suas anotações de Gabarito  com 23 respostas 
corretas e a classificação preliminar com 21 corretas. Solicita o Espelho de seu Cartão Resposta. 
INDEFERIDO: Em verificação às anotações em seu cartão resposta a Banca constatou que a candidata 
teve 04 acertos em conhecimentos básicos, totalizando a nota de 0,80, e 17 acertos em Conhecimentos 
Específicos, tendo nota 4,76 em Específicos, totalizando 21 acertos e nota de 5,56 na prova escrita, 
conforme consta da Classificação Preliminar.  O cartão resposta da candidata segue digitalizado em sua 
área do candidato para conferência. 
PONTUAÇÃO MANTIDA  
 

 
PRESIDENTE NEREU, 15  de Janeiro de 2018. 

 
 
 

AURINO MAINCHAIN 
Prefeito Municipal em Exercício 

 

 


