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ATO 007/PS/001/2018 

DIVULGA DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA PROVA ESCRITA E GABARITO PRELIMINAR  
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 001/2018  

 

O Senhor Nelson Cardoso de Oliveira, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, 

juntamente com a comissão de Processo Seletivo e o Instituto o Barriga Verde, torna público a Decisão 

do julgamento dos recursos contra prova escrita e gabarito preliminar, conforme segue: 

 

Legislação: Ensino Superior 
 

Questão 11 
Candidatos:  
858006 - Professor IV (Língua Portuguesa) habilitado 
Alegações: 
com o referido estatuto as alternativas A e C estão corretas. Veja o artigo 27, parágrafo único.  
"Parágrafo único. "O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se 
preferência ao de idade mais elevada". 
Portanto o primeiro critério de desempate em concurso público é a idade e não o maior número de 
acerto de questões em Língua Portuguesa, conforme expresso na alternativa A.  
Decisão da Banca: 
Assiste razão ao candidato, a questão possui mais de uma alternativa correta, pois o enunciado 
deveria solicitar para assinalar a alternativa correta e não a incorreta. 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

Questão 14 
Candidatos: 
858006 - Professor IV (Língua Portuguesa) habilitado 
Alegações: 
A questão número 14 solicitava que o candidato assinalasse a alternativa correta conforme o Estatuto 
da Criança e do Adolescente. De acordo com este estatuto a alternativa C está correta. "Para adoção 
conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, 
comprovada a estabilidade da família". 
Veja o artigo 39, § 2 da referida Lei : Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam 
casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família.   
da Banca: 
Decisão da Banca: 
Assiste razão ao candidato, as alternativas A e C respondem ao enunciado da questão. 
DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
 

SANTA ROSA DO SUL, 08 FEVEREIRO DE 2018. 
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