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ATO Nº 010/2018  

DIVULGA DECISÃO DE RECURSO CONTRA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR  

DO EDITAL Nº 001/2018 DE CONCURSO PÚBLICO  

 

O Prefeito de Painel-SC Flavio Antonio Neto da Silva, no uso de suas atribuições legais, 

juntamente com a Comissão Municipal de Concurso Público, torna público o julgamento de recurso 

contra a Classificação Preliminar conforme decisões abaixo: 

 

Parecer Único 

Inscrição: 915000  

Candidato: Rodrigo Gomes Floriani 

Cargo: MOTORISTA  

Fundamentação: Peço a revisão da nota da prova pratica, me foi atribuído 9.50 e na verdade teria 

que ser 9.75 pelos fatos que passo a expor: não cometi nenhuma falta media para perder 0.50 

pontos; dos 6 itens de faltas leves q edital apresenta talvez caberia somente 1, no q diz respeito a 

engrenar marchas, fiz todo o percurso de ida e volta usando até a 5 marcha e as reduzindo quando 

necessário e de forma correta, a única coisa q aconteceu foi ao final 3 vezes engatar a marcha ré 

para finalizar, mas não de forma errada e sim por estar falando com o instrutor e não ouvir o sistema 

sonoro de alerta de engate de ré. Estou entrando com este recurso devido em nenhum outro 

momento abrir no edital especificações para tal.  

 

Decisão: Analisando o recurso apresentado pelo candidato e revisando sua ficha de avaliação que 

segue em anexo a este Ato, a qual consta assinada pelo candidato no dia da realização da prova 

prática, o mesmo obteve duas faltas leves, consistentes em “negligenciar o controle do veículo 

provocando nele movimento irregular” e “engrenar as marchas de maneira incorreta” com valor de 

0,25 cada de desconto cada, somando-se assim 0,50 pontos de desconto na nota final, ficando o 

mesmo com nota final de 9,50 conforme segue divulgado em sua classificação.  

  

RECURSO INDEFERIDO – SITUAÇÃO MANTIDA. 

A ficha de avaliação da Prova Prática do Candidato, segue no anexo I deste ato para 

conferência. 

 
 

PAINEL (SC), 09 de abril de 2018 
Flavio Antonio Neto da Silva 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 


