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ATO 009/2017  

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

DO EDITAL Nº 002/2017 DE PROCESSO SELETIVO 

 

O Senhor JOÃO CARLOS GOTTARDI, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, 

juntamente com o Instituto O Barriga Verde e a Comissão Municipal, torna público o Julgamento 

dos Recursos contra a Classificação Preliminar, conforme segue: 

 

Candidato: 746602 Dirceu Amilton Muller  
Cargo: Médico Estratégia Saúde da Família   
Alegação: Não foi julgado um recurso de gabarito interposto conforme as normas do processo 
seletivo. A anulação da questão tem o potencial de modificar a classificação final e não consta o 
julgamento deste recurso. Em caso de deferimento, haverá mudança do gabarito definitivo que 
poderá modificar a ordem de classificação final. Apenas em caso de indeferimento a classificação 
não será modificada. Para fins de transparência e justiça, considerando que o recurso foi interposto 
obedecendo às normas do processo seletivo, é fundamental que o mesmo seja julgado e, em caso 
de deferimento, sejam aplicadas as correções no gabarito definitivo e recalculadas as notas dos 
candidatos e também a classificação. 1) Julgamento de recurso pendente 
2) Correção do gabarito definitivo, se necessário 
3) Correção da classificação definitiva, se necessário. 
DEFERIDO:  Ao candidato assiste razão, no Ato 07 - que Divulgou o Julgamento dos recursos 
contra Classificação Preliminar e questões de Prova, não constou o Julgamento da Questão 19 do 
Cargo de Médico Estratégia Saúde da Família que segue julgada abaixo e mantida, mantendo-se a 
Classificação para este cargo.  
Questão 19 – MÉDICO DE ESF. 
Candidato: 746602 
Alegação: candidato solicita anulação da questão, alegando que a falta de dados para classificação de risco 
do câncer de próstata, deixa todas as alternativas passíveis de opção de tratamento.  
INDEFERIDO: Banca avalia recurso e questão, mantendo-a, uma vez que o enunciado traz uma informação 
que pode ajudar na classificação de risco, pois aponta o nível de estadiamento da doença, quando apresenta 
o dado “No tratamento de carcinoma localizado da próstata (T1-T2)”, sendo esta uma das variantes 
analisada na avaliação de risco D’Amico, onde Estadiamento T1 (doença clinicamente e radiologicamente 
não visível) ou T2a (tumor envolvendo até metade de um dos lobos da próstata) são consideradas de baixo 
risco. (BATUIRA, 2012) 

 
FONTE: M.S., 2016, p. 7 
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (2002, p. 15), no que se refere o “tratamento do carcinoma 
localizado da próstata (T1-T2), Dentre as opções para o tratamento da doença localizada incluem-se a 
cirurgia radical, a radioterapia e a observação vigilante” 
 



Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ 
Avenida Getúlio Vargas, 443 – Fone 3375-6500 – 89.278-000 – Corupá - SC 
www.corupa.sc.gov.br 

2 

 

“O princípio da vigilância ativa consiste em não iniciar o tratamento (com intenção curativa) salvo em caso de 
sinal de evolução da doença. Essa conduta é reservada aos tumores localizados com baixo risco de 
evolução (classificação de D’Amico) nos pacientes com expectativa de vida de 10 ou mais anos” (M.S., 2016, 
p. 10)“ 
“Supressão androgênica – castração cirúrgica (orquiectomia bilateral) ou castração medicamentosa com 
agonista/antagonista do hormônio liberador de hormônio luteinizante ( luteini zing hormone – releasing 
hormone , LHRH) é associada à radioterapia para os casos em estádios localmente avançados e de risco 
alto” (M.S. 2016, p. 13) 
“Adenocarcinoma de risco baixo (T1 - 2a, escore de Gleason até 6 e OS A até 10 ng/mL) – Discussão com 
o paciente, havendo três opções terapêuticas de igual eficácia, de diferentes modalidades e efeitos 
secundários: prostatectomia radical, radioterapia externa ou braquiterapia.” (M.S. 2016, p. 13) 
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QUESTÃO MANTIDA 

 
Candidato:759421 Jessica Schinkel  
Cargo: Professor II - Matemática   
Alegação: Conferindo a classificação preliminar com meu gabarito percebi que não conferiu, pois 
na classificação preliminar consta 09 questões no total de acertos, porém no meu gabarito confere 
11 acertos totais.  Conferindo a classificação preliminar com meu gabarito percebi que não 
conferiu, pois na classificação preliminar consta 09 questões no total de acertos, porém no meu 
gabarito confere 11 acertos totais. Conferindo a classificação preliminar com meu gabarito percebi 
que não conferiu, pois na classificação preliminar consta 09 questões no total de acertos, porém no 
meu gabarito confere 11 acertos totais. Portanto, peço a recontagem dos pontos. 
INDEFERIDO: à candidata não assiste razão, em conferência a Banca constatou que a candidata 
obteve 05 acertos em Conhecimentos Básicos, cada questão pontua 0,25 totalizando 1,25 e 04 
acertos em Conhecimentos Específicos, onde cada questão pontua 0,50 totalizando 2,00, 
totalizando 09 acertos nota Final da Prova Escrita 3,25, conforme divulgado na Classificação 
Preliminar. Cumpre mencionar que a candidata anulou a questão 24 assinalando mais de uma 
alternativa e deixou de preencher a questão 25.  O cartão- resposta da candidata segue divulgado 
na área do candidato para conferência.  
QUESTÃO MANTIDA 

 
 

Corupá, 18 de dezembro de 2017. 

 
JOÃO CARLOS GOTTARDI 

PREFEITO MUNICIPAL DE CORUPÁ
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