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ATO Nº 006/2018  

DIVULGA DECISÃO DE RECURSO CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

DO EDITAL Nº 001/2018 DE CONCURSO PÚBLICO  

 

 

O Senhor Roberto Molin de Almeida, Prefeito Municipal de Ponte Alta do Norte, no uso de suas 

atribuições legais, juntamente com a Comissão Municipal de Concurso Público, torna público o 

julgamento de recurso contra a classificação preliminar com a seguinte decisão: 

 

PARECER 001: 

Candidato: 879614   CARGO: Educador Físico 

Alegações: 

Venho por meio deste solicitar revisão do resultado preliminar pois nas minhas contas acertei uma 

questão amais nas especifica. Gostaria que vocês revisassem as provas e a classificação das duas 

candidatas a vaga, analisar se realmente a outra candidata se classificou mesmo e teve o número de 

acertos e pontos necessário para ser aprovada.  

Parecer da Banca:  Concedido o pedido de revisão, sendo que não assiste razão à candidata, as 

notas divulgadas refletem exatamente os acertos obtidos pelos candidatos, conforme cartões 

digitalizados em anexo a este ato. A candidata recorrente rasurou a questão de número 14, que 

conforme item 10.15 do  edital: 

10.15. 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); (grifo nosso) 

[...] 

RECURSO INDEFERIDO. 

Para que não reste dúvida segue anexo a este ato os cartões digitalizados de todos os candidatos . 

 
PONTE ALTA DO NORTE (SC), 05 de Abril de 2018. 

 
 
 

Roberto Molin de Almeida 
Prefeito Municipal 
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