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ATO 013/2018 

 DIVULGAÇÃO DA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR  
DO EDITAL Nº 001/2017 DE CONCURSO PÚBLICO 

 

 
O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, através da Comissão Municipal de Concurso Público da Secretaria de 
Saúde, conjuntamente com o Instituto o Barriga Verde, de acordo com a legislação pertinente e as 
normas estabelecidas no edital e seus anexos. TORNA PÚBLICO o que segue: 

 
Parecer 001 
Inscrição: 814531  
Candidato: Fernanda Alana Ranghetti  
Cargo: 41. Terapeuta Ocupacional 
Fundamentação: Solicito por gentileza que seja refeita a contagem da pontuação da minha prova, 
pois em meu gabarito tenho 28 acertos junto com a questão que foi anulada. 3 acertos em 
conhecimentos gerais + 25 acertos em conhecimentos específicos, totalizando assim a nota 7,0. 
Decisão: A candidata não assiste razão. Em verificação às anotações em seu cartão resposta, a Banca 
constatou que a candidata obteve 03 acertos em Conhecimentos Básicos, com nota de 0,75 e 24 
acertos em Conhecimentos Específicos, tendo nota de 6,00, totalizando 27 acertos e nota final de 6,75 
na prova escrita, conforme consta da Classificação Preliminar.   
O cartão resposta da candidata segue digitalizado em sua área do candidato para conferência. 
RECURSO INDEFERIDO - CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 
 
Parecer 002 
Inscrição: 856345  
Candidato: Luan Dos Santos Oliveira 
Cargo: 01. Técnico em Radiologia 
Fundamentação: Fiz recentemente o concurso da saúde de Itajaí-sc, na qualidade de téc. em 
radiologia! Mas a nota que está no site não condiz com a verdade! Eu tenho anotado o gabarito das 
questões que marquei no dia da prova, onde eu acertei 22 questões, e o site está dizendo que eu 
acertei apenas 18! Não tem como eu está errado sendo que eu preenchi o cartão resposta baseado 
no gabarito que tenho! Peço que esse erro possa ser reparado! Aguarda ansiosamente o retorno da 
instituição! 
Decisão: O candidato não assiste razão. Em verificação às anotações em seu cartão resposta, a 
Banca constatou que o candidato obteve 05 acertos em Conhecimentos Básicos, com nota de 1,25, e 
18 acertos em Conhecimentos Específicos, tendo nota de 4,50, totalizando 23 acertos e nota final de 
5,75 na prova escrita, conforme consta da Classificação Preliminar.   
O cartão resposta do candidato segue digitalizado em sua área do candidato para conferência. 
RECURSO INDEFERIDO - CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 
 
Parecer 003 
Inscrição: 811200  
Candidato: David Pimenta Pardim  
Cargo: 02. Cirurgião Dentista - Clínico Geral 
Fundamentação: Solicito inclusão da questão anulada no gabarito oficial (questão 7) no meu score 
final. Alterando para 7,0 a nota final. 
Decisão: O candidato não assiste razão. Em verificação às anotações em seu cartão resposta, a 
Banca constatou que o candidato obteve 06 acertos em Conhecimentos Básicos, com nota de 1,50, e 
21 acertos em Conhecimentos Específicos, tendo nota de 5,25, totalizando 27 acertos e nota final de 
6,75 na prova escrita, conforme consta da Classificação Preliminar.   
O cartão resposta do candidato segue digitalizado em sua área do candidato para conferência. 
RECURSO INDEFERIDO - CLASSIFICAÇÃO MANTID 
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Parecer 004 
Inscrição: 810881  
Candidato: Tamiris Oliveira Ramalho 
Cargo: 04. Enfermeiro 
Fundamentação: Gostaria de solicitar a recontagem da minha pontuação. Pois segundo o meu 
registro pontuei 07 questões em conhecimentos gerais e português. Visto que havia acertado 2 
questões de português e 4 de conhecimentos gerais. Como a questão 07 foi anulada e eu havia errado 
anteriormente a minha nota foi para 1.75. 
Decisão: A candidata não assiste razão. Em verificação às anotações em seu cartão resposta, a Banca 
constatou que a candidata obteve 06 acertos em Conhecimentos Básicos, com nota de 1,50 e 23 
acertos em Conhecimentos Específicos, tendo nota de 5,75, totalizando 29 acertos e nota final de 7,25 
na prova escrita, conforme consta da Classificação Preliminar.   
O cartão resposta da candidata segue digitalizado em sua área do candidato para conferência. 
RECURSO INDEFERIDO - CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 
 
Parecer 005 
Inscrição: 814650  
Candidato: Nara Reisdorfer 
Cargo: 04. Enfermeiro 
Fundamentação: Solicito revisão da classificação preliminar. Havia acertado 31 questões, com a 
anulação de duas questões que havia errado meu número de acertos passou para 33 e não 32 como 
consta na classificação preliminar. Tive 2 acertos em português; 5 em atualidades; 19 em legislação e 
7 nas especificas um total de 33 (2+5+19+7=33). 
Decisão: A candidata não assiste razão. Em verificação às anotações em seu cartão resposta, a Banca 
constatou que a candidata obteve 07 acertos em Conhecimentos Básicos, com nota de 1,75 e 25 
acertos em Conhecimentos Específicos, tendo nota de 6,25, totalizando 32 acertos e nota final de 8,00 
na prova escrita, conforme consta da Classificação Preliminar.   
O cartão resposta da candidata segue digitalizado em sua área do candidato para conferência. 
RECURSO INDEFERIDO - CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 
 
Parecer 006 
Inscrição: 832173  
Candidato: Scheila Aparecida Zucco 
Cargo: 04. Enfermeiro 
Fundamentação: Gostaria que revisassem meu gabarito, pois acertei 31 questões e não 30 como 
consta na classificação. Obrigada! 
Decisão: A candidata não assiste razão. Em verificação às anotações em seu cartão resposta, a Banca 
constatou que a candidata obteve 06 acertos em Conhecimentos Básicos, com nota de 1,50 e 24 
acertos em Conhecimentos Específicos, tendo nota de 6,00, totalizando 30 acertos e nota final de 7,50 
na prova escrita, conforme consta da Classificação Preliminar.   
O cartão resposta da candidata segue digitalizado em sua área do candidato para conferência. 
RECURSO INDEFERIDO - CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 
 
Parecer 007 
Inscrição: 833391  
Candidato: Jose Idilson Ferreira 
Cargo: 04. Enfermeiro 
Fundamentação: Boa noite meu nome não consta na lista de classificados nem mesmo de 
reprovados, que aconteceu com minha prova? 
Decisão: O candidato não assiste razão. Em verificação ao Ato 012 de Divulgação da Classificação 
Preliminar, constatou-se que o nome do candidato recursante consta em Ato divulgado, estando da 
1354° posição do cargo para qual realizou inscrição. 
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RECURSO IMPROCEDENTE  
 
Parecer 008 
Inscrição: 840380  
Candidato: Thais Yuri Chagas Terada  
Cargo: 04. Enfermeiro 
Fundamentação: Venho por meio desta,solicitar a recontagem da minha pontuacao, devido a 
anulacao das questoes 07, 38 e 40 do gabarito definitivo. Resaltando a minha idade de 35 anos. 
Decisão: A candidata não assiste razão. Em verificação às anotações em seu cartão resposta, a Banca 
constatou que a candidata obteve 06 acertos em Conhecimentos Básicos, com nota de 1,50 e 20 
acertos em Conhecimentos Específicos, tendo nota de 5,00, totalizando 26 acertos e nota final de 6,50 
na prova escrita, conforme consta da Classificação Preliminar.   
O cartão resposta da candidata segue digitalizado em sua área do candidato para conferência. 
RECURSO INDEFERIDO - CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 
 
Parecer 009 
Inscrição: 852476  
Candidato: Sayonara Padilha De Souza 
Cargo: 04. Enfermeiro 
Fundamentação: Consta que acertei 19 questões,sendo que a prova de 40 perguntas ficando 4 
anuladas e 36 vàlidas .Gostaria que revessem minha pontuação pois essa anuladas foram constadas 
como certas?  Ou o valor das respostas mudadas ? No caso a minha pontuação seria maior. 
Decisão: A candidata não assiste razão. Em verificação às anotações em seu cartão resposta, a Banca 
constatou que a candidata obteve 04 acertos em Conhecimentos Básicos, com nota de 1,00 e 15 
acertos em Conhecimentos Específicos, tendo nota de 3,75, totalizando 19 acertos e nota final de 4,75 
na prova escrita, conforme consta da Classificação Preliminar.   
O cartão resposta da candidata segue digitalizado em sua área do candidato para conferência. 
RECURSO INDEFERIDO - CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 
 
Parecer 010 
Inscrição: 861039  
Candidato: Eliene Maria Rosa Gomes 
Cargo: 04. Enfermeiro 
Fundamentação: Solicito que seja revisada a contagem de acertos, pelo meu gabarito são 31 
acertos e não 30 como foi divulgado. Sei que perdi uma questão por rasura no gabarito oficial, 
desconsiderando essa, que ficou perdida, tenho 31 acertos válidos. 
Decisão: A candidata não assiste razão. Em verificação às anotações em seu cartão resposta, a Banca 
constatou que a candidata obteve 07 acertos em Conhecimentos Básicos, com nota de 1,75 e 23 
acertos em Conhecimentos Específicos, tendo nota de 5,75, totalizando 30 acertos e nota final de 7,50 
na prova escrita, conforme consta da Classificação Preliminar.   
Observou-se ainda que, a candidata assinalou mais de uma alternativa na questão de número 22, 
tendo esta questão anulada. Conforme regra o Edital: 

10.14. Será atribuída nota 0,00 (zero) à resposta de questões objetivas:  
 a) Cuja resposta não coincida com o gabarito oficial;  
 b) Que contenha emenda (s) e/ou rasura (s), ainda que legível (eis);  
 c) Contendo mais de uma opção de resposta assinalada;  
 d) Que não estiver assinalada no cartão de respostas;  
 e) Preenchida fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova.  

O cartão resposta da candidata segue digitalizado em sua área do candidato para conferência. 
RECURSO INDEFERIDO - CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 
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Parecer 011 
Inscrição: 867500  
Candidato: Alessandra Da Silva Kulkamp 
Cargo: 05. Farmacêutico 
Fundamentação: Olá solicito a recorreção das minhas questões 11-40 pois não está compatível com 
o meu gabarito. Conforme minha correção acertei 23 questões e não 22. 
Decisão: A candidata não assiste razão. Em verificação às anotações em seu cartão resposta, a Banca 
constatou que a candidata obteve 07 acertos em Conhecimentos Básicos, com nota de 1,75 e 22 
acertos em Conhecimentos Específicos, tendo nota de 5,50, totalizando 29 acertos e nota final de 7,25 
na prova escrita, conforme consta da Classificação Preliminar.   
O cartão resposta da candidata segue digitalizado em sua área do candidato para conferência. 
RECURSO INDEFERIDO - CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 
 
Parecer 012 
Inscrição: 814531  
Candidato: Diego Freitas De Oliveira 
Cargo: 06. Fisioterapeuta 
Fundamentação: "Solicito revisão/análise da marcação no cartão-resposta, - questão 10  
Observa-se os itens do edital:  
10.14. Será atribuída nota 0,00 (zero) à resposta de questões objetivas: 
c) Contendo mais de uma opção de resposta assinalada; 
10.8.( ..)O preenchimento do cartão-respostas será de 
inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas contidas neste edital e nas instruções do caderno de provas.  
Considerando que o edital recomenda ao candidato observar as regras contidas nele e nas instruções 
do caderno de prova; 
Considerando que o caderno de prova orienta como única marcação correta  o preenchimento pleno 
do espaço ""quadrinho""; 
Considerando que o caderno de  prova aponta que não são consideradas válidas outras marcações 
diferentes do pleno preenchimento do espaço ""quadrinho"":  
Solicito  reconsiderar como alternativa corretamente assinalada , na questão 10,  a alternativa B, e 
desconsiderar o leve traço marcado na outra alternativa, uma vez que as orientações do caderno de 
prova não consideraram válidas quaisquer marcações diferentes do pleno preenchimento. Logo, o 
traço leve não pode ser considerado válido e não pode se encaixar como assinalado. Logo, não há 
mais de uma alternativa marcada e a  atribuição de nota 0,00 não pode ser aplicada. 
Solicito reconsideração do gabarito e pontuação na referida questão 10,  fato que implicará em 
pontuação 10 na prova de Conhecimentos Gerais, que refletirá em nova colocação  no resultado 
definitivo do concurso. Haverá ascenção para a terceira posição na classificação final. " 
Decisão: O candidato não assiste razão. Em verificação às anotações em seu cartão resposta, a 
Banca constatou que a candidata obteve 09 acertos em Conhecimentos Básicos, com nota de 2,25 e 
28 acertos em Conhecimentos Específicos, tendo nota de 7,00, totalizando 37 acertos e nota final de 
9,25 na prova escrita, conforme consta da Classificação Preliminar.   
Observou-se ainda que, o candidato rasurou uma alternativa na questão de número 10, tendo esta 
questão anulada. Conforme regra o Edital: 

10.14. Será atribuída nota 0,00 (zero) à resposta de questões objetivas:  
 a) Cuja resposta não coincida com o gabarito oficial;  
 b) Que contenha emenda (s) e/ou rasura (s), ainda que legível (eis);  
 c) Contendo mais de uma opção de resposta assinalada;  
 d) Que não estiver assinalada no cartão de respostas;  
 e) Preenchida fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova.  

O cartão resposta do candidato segue digitalizado em sua área do candidato para conferência. 
RECURSO INDEFERIDO - CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 
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Parecer 013 
Inscrição: 833682  
Candidato: Vinicius Cidral Correa 
Cargo: 17. Médico Clínico Geral 
Fundamentação: "À banca examinadora do concurso da prefeitura de Itajaí, venho solicitar recurso 
quanto a ordem classificatória para o cargo de médico clínico geral.  
Meu nome é Vinicius Cidral Corrêa, número de inscrição no concurso 833682, com a quantidade total 
de acertos de 27 questões.  Dos quais  4 acertos em conhecimentos básicos e 23 em conhecimentos 
específicos. Minha classificação  no concurso foi  105, inferior a classificação 102 do candidato com 
número de inscrição  847608.  
Contudo, verificando edital do concurso quando a classificação no  item 12.5 há : “Para os candidatos 
que não se enquadrarem nas condições acima, na hipótese de igualdade de notas, o desempate será 
feito através dos seguintes critérios:  a) Maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos”. 
Diante do citado no edital do presente concurso, solicito correção de classificação.  Uma vez que, o 
candidato com número de inscrição 847608 obteve 27 acertos totais dos quase 19 acertos em 
conhecimentos específicos; e o meu total de acertos também foi 27, contudo com 23 acertos em 
conhecimentos específicos . Dessa forma,   o candidato com número de inscrição 847608 deve  estar 
em classificação inferior a minha. 
Decisão: Em análise ao caso apresentado pelo candidato, a Banca notou que o candidata do inscrição 
número 847608, está desempatada pelo item do Edital:  

12.4. Ocorrendo empate aplicar-se-á para o desempate, os seguintes critérios:  
12.4.1. Para todos os cargos, em conformidade com artigo 27 da Lei Federal 
10.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso nos termos 
do Artigo 1º da mencionada Lei (possuírem 60 anos completos ou mais). 

Sendo este o primeiro critério de desempate, o candidato citado está cumprindo o que regra em Edital.  
RECURSO INDEFERIDO – CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 
 
Parecer 014 
Inscrição: 860743  
Candidato: Guilherme De Oliveira Silva  
Cargo: 17. Médico Clínico Geral 
Fundamentação: "Tendo em vista o gabarito oficial que decidiu pela anulação da questão 07, 
considerando o item 13.11 do edital do concurso que diz: “13.11. No caso de anulação de qualquer 
questão os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que a responderam"". 
Considerando também que, pela contagem de pontos, eu não recebi a nota correspondente pela 
anulação da questão. Uma vez que pelo gabarito preliminar não geraria pontos. 
Solicito a recontagem de pontos devendo a nota passar de 7,5 para 7,75.  
Decisão: O candidato não assiste razão. Em verificação às anotações em seu cartão resposta, a 
Banca constatou que o candidato obteve 07 acertos em Conhecimentos Básicos, com nota de 1,75 e 
23 acertos em Conhecimentos Específicos, tendo nota de 5,75, totalizando 30 acertos e nota final de 
7,50 na prova escrita, conforme consta da Classificação Preliminar.   
O cartão resposta do candidato segue digitalizado em sua área do candidato para conferência. 
RECURSO INDEFERIDO - CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 
 
Parecer 015 
Inscrição: 841355  
Candidato: Carolina Zucco Pytlovanciw 
Cargo: 40. Psicólogo 
Fundamentação: A candidata Neusa Maria Vasel (inscrição 842237)está posicionada no lugar 25, e 
acertou 8 questões de conhecimentos básicos e 23 de conhecimentos específicos. Portanto, de acordo 
com o critério "A" de desempate do edital ela não está no lugar correto. Deveria assumir a posição 38. 
Decisão: Em análise ao caso apresentado pela candidata, a Banca notou que a candidata de inscrição 
número 842237, está desempatada pelo item do Edital:  

12.4. Ocorrendo empate aplicar-se-á para o desempate, os seguintes critérios:  
12.4.1. Para todos os cargos, em conformidade com artigo 27 da Lei Federal 
10.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso nos termos 
do Artigo 1º da mencionada Lei (possuírem 60 anos completos ou mais). 
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Sendo este o primeiro critério de desempate, a candidata citada está cumprindo o que regra em Edital.  
RECURSO INDEFERIDO – CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 
 
Parecer 016 
Inscrição: 860168  
Candidato: Jessica Alves Da Costa 
Cargo: 40. Psicólogo 
Fundamentação: "Boa tarde. Faço este pedido a fim de solicitar a recontagem dos meus pontos. 
Conforme meu gabarito, somei 30 pontos + 2 pontos das questões que foram anuladas (nº 7 e 36). Ou 
seja, a nota final totalizaria 32. Na lista do resultado divulgada ontem, consto com 31 pontos. 
Esta solicitação é baseada no artigo nº 13.11 do edital, em que rege:  
""13.11. No caso de anulação de qualquer questão os pontos a ela correspondentes serão atribuídos 
a todos os candidatos que a responderam."" 
Decisão: A candidata não assiste razão. Em verificação às anotações em seu cartão resposta, a Banca 
constatou que a candidata obteve 07 acertos em Conhecimentos Básicos, com nota de 1,75 e 24 
acertos em Conhecimentos Específicos, tendo nota de 6,00, totalizando 31 acertos e nota final de 7,75 
na prova escrita, conforme consta da Classificação Preliminar.   
O cartão resposta da candidata segue digitalizado em sua área do candidato para conferência. 
RECURSO INDEFERIDO - CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 
 
Parecer 017 
Inscrição: 821064  
Candidato: Guilherme Oku Fernandes 
Cargo: 18. Médico do Trabalho 
Fundamentação: " Olá, minhas notas apareceram todas zero. Creio que corrigiram pelo gabarito 
errado, pois o gabarito correto foi preenchido, e o que fica com o candidato ficou em branco. 
Decisão: O candidato não assiste razão. Em conferência ao cartão resposta, a Banca notou que o 
mesmo não preencheu corretamente as alternativas, sendo preenchido apenas com um ‘x’. Conforme 
regras editalícias: 

10.14. Será atribuída nota 0,00 (zero) à resposta de questões objetivas:  
 a) Cuja resposta não coincida com o gabarito oficial;  
 b) Que contenha emenda (s) e/ou rasura (s), ainda que legível (eis);  
 c) Contendo mais de uma opção de resposta assinalada;  
 d) Que não estiver assinalada no cartão de respostas;  
 e) Preenchida fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da 
prova.  

Em seu caderno, o candidato possuía a seguinte informação: 

 
E ainda, em seu cartão resposta, o candidato possuía a forma correta para o preenchimento e 
exemplos de formas erradas: 

 
 
Desta forma, por não cumprir regras editalícias, o candidato não teve seu cartão resposta corrigido.  
O cartão resposta do candidato segue digitalizado em sua área do candidato para conferência. 
RECURSO INDEFERIDO - CLASSIFICAÇÃO MANTIDA 

 
 

Itajaí (SC) 02 de abril de 2018. 
 

CELSO LUIZ DELLAGIUSTINA 
Secretário Municipal de Saúde 

  


